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Enquadramento geral 
 
O Decreto-Lei n.º 154/2013, de 5 de novembro, institui o sistema de acompanhamento de projetos de 
investimento que, pelas suas características, possam assumir uma importância relevante para a 
dinamização da economia nacional, incluindo os projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN), cabendo 
a incumbência de assegurar esse acompanhamento à Comissão Permanente de Apoio ao Investidor 
(CPAI). 
 
A monitorização da CPAI visa assim assegurar um acompanhamento de proximidade de todos os 
licenciamentos, autorizações ou aprovações da competência da administração central e local que sejam 
necessários obter para a concretização do projeto, permitindo a superação de eventuais bloqueios 
administrativos por forma a garantir uma resposta célere. 
 
Naturalmente, o acompanhamento não dispensa o integral cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis, não sendo constitutivo de direitos. 
 
Para beneficiarem deste acompanhamento, os investidores têm ao seu dispor dois tipos de candidatura: 
a candidatura ao reconhecimento do estatuto de Potencial Interesse Nacional (PIN) e a candidatura ao 
acompanhamento do projeto pela CPAI. 
 
Por outro lado, a necessidade da criação de um contexto favorável ao investimento privado nas regiões 
do interior levou a que fosse criada, através do Decreto-Lei n.º 111/2018, de 11 de Dezembro, uma nova 
figura de candidatura também acompanhada pela CPAI: os Projetos de Investimento para o Interior (PII). 
 
1. Qual a composição da Comissão Permanente de Apoi o ao Investidor (CPAI)? 
 
A CPAI tem uma estrutura base, fixa, composta por representantes máximos com possibilidade de 
delegação em titulares de cargos de direção de 2.º grau, dos seguintes serviços e organismos: 
 

• Agência Portuguesa para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que coordena; 
• Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação; 
• Direção Geral das Atividades Económicas; 
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente; 
• Instituto do Emprego e da Formação Profissional; 
• Turismo de Portugal; 
• Agência Portuguesa do Ambiente; 
• Instituto da Conservação da Natureza e de Biodiversidade; 
• Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 
2. A composição da CPAI é de alguma forma ajustada a cada projeto em concreto? 
 
Além dos serviços e organismos mencionados no ponto anterior, e em função da área territorial e 
sectorial dos projetos em análise e sempre que se justifique, a CPAI convida as Câmaras Municipais 
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territorialmente competentes e as entidades ou organismos diretamente envolvidos na decisão dos 
projetos, com direito a voto quanto aos projetos específicos em causa. 
 
Integra ainda a CPAI um representante de cada um dos membros do Governo que compõem a estrutura 
interministerial de supervisão (RCAEI).  
 
Por outro lado, no caso do acompanhamento de projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN) ou de 
Projetos de Investimento para o Interior (PII), a composição da CPAI segue uma geometria variável na 
medida em que, para além dos membros fixos que estão envolvidos no projeto em concreto, integrará 
ainda todas as entidades da administração central responsáveis pela emissão de pareceres, aprovações, 
autorizações, decisões ou licenciamentos necessários à apreciação e decisão do projeto. 
 
Interessa sublinhar que os municípios territorialmente competentes acompanham em permanência os 
trabalhos da CPAI.  
 
3. De que forma se articulam a CPAI e a estrutura i nterministerial encarregue da definição 
da política económica e do investimento? 
 
A estrutura interministerial (RCAEI) monitoriza e controla o sistema de acompanhamento de projetos de 
investimento, supervisionando a atividade da CPAI; esta comissão, por seu turno, reportar-lhe-á através 
de relatório síntese todos os bloqueios insuperáveis com vista a que a estrutura interministerial proponha 
ao Conselho de Ministros a elaboração ou revisão de legislação que permita ultrapassar esses custos de 
contexto. 
 
Além do mais, aquando da decisão de atribuição do estatuto PIN ou PII, a CPAI identificará as decisões 
governamentais de que dependerá o projeto (como eventuais declarações de utilidade pública) e 
submeterá uma proposta para apreciação a essa estrutura ministerial, a qual será depois objeto de 
decisão dos membros de Governo competentes. 
 
4. Quais são as competências da CPAI? 
 
Entre outras, as principais competências incluem:  
 

a) Monitorizar, em articulação com o respetivo Gestor do Processo, o cumprimento geral dos 
cronogramas; 

b) Reunir com as restantes entidades intervenientes no procedimento e com o interessado sempre 
que tal se revele necessário; 

c) Diligenciar no sentido de eliminar eventuais bloqueios evidenciados no procedimento e de garantir 
a adequada celeridade do mesmo. 

 
5. Quais as entidades que podem ser designadas como  Gestoras do Processo e quais as 
suas competências? 
 
Podem ser designados a AICEP, o IAPMEI e o Turismo de Portugal, consoante a natureza do projeto em 
causa e as atribuições estabelecidas nos respetivos diplomas orgânicos em matéria de 
acompanhamento de projetos de investimento. 
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O Gestor de Processo é responsável por acompanhar, em proximidade, o desenvolvimento do processo, 
relacionando-se diretamente com o promotor, empreendendo os esforços necessários ao esclarecimento 
e à concertação de posições com vista à concretização do projeto de investimento, designadamente 
através da promoção de reuniões com as entidades da Administração Pública e com o promotor, bem 
como com a respetiva articulação com a administração local. 
 
6. Quais são os efeitos do reconhecimento de um pro jeto como sendo acompanhado pela 
CPAI? 
 
O acompanhamento de proximidade feito pela CPAI visa assegurar a celeridade dos procedimentos 
necessários à sua viabilização e a superação dos bloqueios administrativos por forma a garantir uma 
resposta célere, não dispensando o integral cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 
nem sendo constitutivo de direitos.  
 
Isso é garantido através da elaboração de um cronograma de todos os procedimentos de licenciamento 
ao nível da Administração Pública, assegurando a CPAI que as decisões relativas a cada fase, quer 
sejam favoráveis ou desfavoráveis, são tomadas dentro dos prazos definidos. 
 
O acompanhamento de um projeto de investimento pela CPAI obriga todas as entidades responsáveis ou 
participantes na tramitação procedimental do projeto à colaboração institucional prevista no diploma, 
designadamente a prestar toda a informação e colaboração à CPAI e ao Gestor de Processo no prazo de 
10 dias a contar da respetiva solicitação. 
 
7. Que projetos podem ser acompanhados pela CPAI? 
 
7.1. Não existindo um limiar mínimo de investimento para um projeto poder ser elegível a este 
acompanhamento, há contudo um conjunto de requisitos cumulativos que devem ser preenchidos, a 
saber: 
 

a) Contribuam para a criação ou a manutenção do número de postos de trabalho diretos; 
b) Possuam comprovada viabilidade económica; 
c) Sejam suscetíveis de adequada sustentabilidade ambiental e territorial; 
d) Apresentem um impacte positivo em pelo menos três de sete domínios de avaliação. 

 
Os requisitos e domínios devem ser avaliados de acordo com os parâmetros fixados no anexo ao 
Decreto-lei n.º 154/2013, de 5 de Novembro. 
 
7.2. Podem, ainda, ser objeto de acompanhamento pela CPAI os projetos de investimento que, não 
preenchendo os requisitos cumulativos elencados anteriormente, se encontrem a aguardar uma decisão 
por parte de alguma das entidades que compõem a Administração Pública há mais de 12 meses, desde 
que a ausência de decisão não seja imputável ao promotor.  
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8. Quais são os efeitos do reconhecimento de um pro jeto como sendo de Potencial 
Interesse Nacional (PIN) ou como Projeto de Investi mento para o Interior (PII)? 
 
O acompanhamento de proximidade feito pela CPAI dos projetos reconhecidos como PIN ou PII visa 
assegurar a celeridade dos procedimentos necessários à sua viabilização e a superação dos bloqueios 
administrativos por forma a garantir uma resposta célere. 
 
Isso é garantido através da elaboração de um cronograma de todos os procedimentos de licenciamento 
ao nível da Administração Pública, assegurando a CPAI que as decisões relativas a cada fase, quer 
sejam favoráveis ou desfavoráveis, são tomadas dentro dos prazos definidos. 
 
Por outro lado, o reconhecimento como PIN ou PII implica o tratamento prioritário, em sede de 
procedimentos de licenciamento, junto de quaisquer entidades, órgãos ou serviços da Administração 
Pública e, apesar de não ser constitutivo de direitos, os projetos PIN e PII regem-se pelas normas legais 
e regulamentares aplicáveis mas com as alterações decorrentes do Decreto-lei n.º 154/2013, de 5 de 
Novembro. 
 
9. Em que se traduz o regime especial do procedimen to administrativo aplicável aos 
projetos PIN e PII? 
 
Sucintamente, são estes os benefícios decorrentes do regime especial: 
 

a) Tramitação simultânea dos procedimentos administrativos da competência da administração 
central, a requerimento do promotor; 

b) Redução e decurso simultâneo de prazos endoprocedimentais; 
c) Período único de consulta pública para efeitos dos diversos procedimentos administrativos. 

 
Em acréscimo, há também a adequação de determinados regimes jurídicos gerais. A título de exemplo, 
salienta-se a atribuição a todos os projetos PIN e PII, independentemente do tipo de atividade, do prazo 
de deferimento tácito de 90 dias para a emissão da Declaração de Impacte Ambiental, à semelhança do 
que já está contemplado no Sistema de Indústria Responsável para projetos de índole industrial. 
 
10. Que projetos podem ser abrangidos pela classifi cação PIN? 
 
10.1. Podem ser reconhecidos como PIN os projetos que representem um investimento global igual ou 
superior a 25 milhões de euros, criem pelo menos 50 postos de trabalho diretos e sejam apresentados 
por promotores de reconhecida idoneidade e credibilidade. 
 
Para além destes requisitos cumulativos, é necessário que reúnam também aqueles enunciados no n.º 1 
do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 154/2013, de 5 de novembro, enumerados no anterior ponto 7. 
 
Os requisitos e domínios devem ser avaliados de acordo com os parâmetros fixados no anexo ao 
Decreto-lei n.º 154/2013, de 5 de novembro. 
 
10.2. Podem ainda ser reconhecidos, excecionalmente, como projetos PIN os projetos de investimento 
de valor global inferior a 25 milhões de euros e ou que criem um número de postos de trabalho diretos 
inferior a 50, desde que cumpram dois dos seguintes requisitos:  
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a) Atividade interna de Investigação e Desenvolvimento (I&D) no valor de pelo menos 10% do 

volume de negócios da empresa; 
b) Forte componente de inovação aplicada, traduzida numa parte significativa da sua atividade 

ancorada em patente desenvolvida pela empresa; 
c) Manifesto interesse ambiental; 
d) Forte vocação exportadora, traduzida por um mínimo de 50% do seu volume de negócios dirigido 

ao mercado internacional; 
e) Produção relevante de bens e serviços transacionáveis. 

 
11. Que projetos podem ser abrangidos pela classifi cação PII? 
 
11.1. Podem ser reconhecidos como PII os projetos que representem um investimento global igual ou 
superior a 10 milhões de euros, criem pelo menos 25 postos de trabalho diretos e sejam apresentados 
por promotores de reconhecida idoneidade e credibilidade. 
 
Para além destes requisitos cumulativos, é necessário que reúnam também aqueles enunciados no n.º 1 
do artigo 3.º do Decreto-lei n.º 111/2018, de 11 de dezembro, nomeadamente: 
 

a) Possuam comprovada viabilidade económica; 
b) Sejam suscetíveis de adequada sustentabilidade ambiental e territorial; 
c) Apresentem um impacte positivo em pelo menos três dos domínios de avaliação. 

 
Em acréscimo, apenas são elegíveis os projetos que se localizem em áreas do interior, sendo como tal 
classificados os territórios definidos na portaria n.º 208/2017, de 13 de julho. 
 
11.2. Podem ainda ser reconhecidos, excecionalmente, como projetos PII os projetos de investimento de 
valor global inferior a 10 milhões de euros e ou que criem um número de postos de trabalho diretos 
inferior a 25, desde que cumpram três dos seguintes requisitos:  
 

a) Declaração de Reconhecimento do Interesse Municipal; 
b) Manifesto interesse social e ambiental; 
c) Atividade interna de Investigação e Desenvolvimento no valor de pelo menos 5 % do volume de 

negócios da empresa; 
d) Forte componente de inovação aplicada, que comprove a introdução e o desenvolvimento de 

processos tecnológicos realizados em colaboração com entidades reconhecidas do sistema 
científico e tecnológico; 

e) Instalação de uma base produtiva, com forte incorporação regional — clusters de competitividade 
— criadora de valor acrescentado bruto; 

f) Projetos de investimento da diáspora. 
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12. Que limitações existem à candidatura de um proj eto a ser acompanhado pela CPAI ou 
a estatuto PIN ou PII? 
 
Quando os projetos se encontrem dependentes de resultados de concursos públicos ou de resolução de 
litígios em que o Estado seja parte não são admitidos os respetivos requerimentos. 
 
13. Quais as condições em que a decisão de acompanh amento pela CPAI ou o 
reconhecimento PIN / PII caducam? 
 
A lei prevê algumas situações que determinam a cessação do acompanhamento ou a caducidade do 
estatuto, a saber: 
 

a) Verificando-se o incumprimento do cronograma por causa imputável ao promotor, a CPAI notifica 
este último para executar ou promover os atos em falta, podendo fixar um prazo para o efeito, o 
qual, não sendo cumprido, pode determinar a cessação imediata do acompanhamento; 

b) Se, decorridos 90 dias sobre a comunicação da mesma, o promotor não iniciar a tramitação 
subsequente prevista no cronograma de projeto; 

c) A violação de qualquer disposição legal ou regulamentar por parte do promotor relativamente ao 
projeto de investimento acompanhado pela CPAI tem como consequência, qualquer que seja a 
fase em que aquele se encontre, a cessação imediata do acompanhamento. 

 
14. Qual a diferença entre uma candidatura ao acomp anhamento pela CPAI e o 
reconhecimento do estatuto PIN ou PII? 
 
Do ponto de vista dos requisitos de elegibilidade, a principal diferença entre a candidaturas ao 
reconhecimento PIN / PII ou ao acompanhamento pela CPAI centra-se no facto que uma candidatura ao 
reconhecimento do estatuto de PIN ou PII obriga a que seja atingido um limiar mínimo relativamente ao 
volume de investimento e dos postos de trabalho diretos a criar (especificamente 25 milhões de euros e 
50 postos de trabalho diretos, nos caso PIN, e 10 milhões de euros e 25 postos de trabalho diretos, no 
caso PII), enquanto que essa imposição não existe para candidaturas ao acompanhamento pela 
Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI). 
 
Dessa forma, isso implica que para o acompanhamento pela CPAI aceitam-se candidaturas para 
qualquer valor de investimento, desde que haja pelo menos a manutenção dos postos de trabalho 
diretos.  
 
Por outro lado, e no que diz respeito à tramitação dos procedimentos de licenciamento, autorização ou 
aprovação que sejam necessários obter para a concretização do projeto, há vantagens no 
reconhecimento do estatuto PIN ou PII face ao mero acompanhamento pela CPAI: enquanto que a 
projetos PIN ou PII se aplica o regime especial consagrado no Decreto-Lei n.º 154/2013, de 5 de 
novembro, projetos que sejam acompanhados pela CPAI devem reger-se pelos regimes gerais das 
normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Independentemente dessa distinção, a CPAI e os respetivos gestores de processo pautam a sua atuação 
de forma similar, zelando pelo cumprimento do cronograma do projeto. 
 



 
 

7 
 

15. A que entidades devem ser solicitadas informaçõ es e esclarecimentos adicionais 
sobre o Sistema PIN? 
 
Os interessados devem solicitar à Agência Portuguesa para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal, entidade a quem compete a coordenação da CPAI, todas as informações e esclarecimentos 
necessários, através do correio eletrónico secpin@portugalglobal.pt 


