
1 

 

 

   

 

 

NEWSLETTER  MAIO 2009 

Escritórios: 
Faro: Praça da Liberdade Edifício 
Santo António 7 1.º /3 Faro  
8000-164 Faro  

Lisboa:Avenida João Crisóstomo  

n.º30 –2.ºandar  
1050-127,Lisboa  

Fernando Messias  

Escritorio de Advocacia /Law Office 

Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: fernandomessias-103f@adv.oa.pt 

         secretariado@fernandomessias.pt 

 Faro Faro Faro Faro ----    Telef:289822299-289828396 

        Fax:289822300 

 LisboaLisboaLisboaLisboa -Teff:210502053 

         Fax: 217958131 

ASSUNTO:  
PIN—PROJECTOS DE POTENCIAL 
INTERESSE NACIONAL  
 

F
E
R
N
A
N
D
O
 M
E
S
S
I
A
S
 

NEWSLETTER  MAIO 2009 

  
   “...Entre Junho de 2005 e 12 de Março de 2009 foram apresentadas 171 candida-

turas a projectos PIN, das quais 83 foram aceites...”  Basílio Horta    Presidente da Agência 
para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) 

  

 

  
  
  
  
  
PIN  Projectos de Potencial Interesse Nacional 

  

  

Portugal tem de ser capaz de atrair  investimentos  projectos , nacionais e estrangeiros , de 
qualidade que  criem um valor acrescentado e alterem o perfil das  exportações . 
A concretização de um projecto de Excelência  com um efeito multiplicador do crescimento eco-
nómico e do emprego por via da modernização  das empresas  contribuído para a atracção de 
outros projectos de Excelência . 
A candidatura é feita por requerimento a solicitar o reconhecimento de um projecto como PIN e 
é dirigida à Comissão de Acompanhamento dos Projectos de Potencial Interesse Nacional 
(PIN.) 
 
 Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento dos Projectos de Potencial Interesse 
Nacional (PIN) 
 
O objectivo do Sistema é a dinamização do investimento empresarial associado a activida-
des que diversifiquem a base económica existente, que criem emprego qualificado e que apre-
sentem características de inovação. Não existem limitações quanto às actividades económicas 
abrangidas, com excepção das CAE G (Comércio), J (Financeiro), K (Imobiliário), M (Educação) 
e N (Saúde e acção social) ou quanto à natureza pública ou privada (ou mista) dos capitais. No 
caso de parceria, deve existir algum tipo de vinculação jurídica entre as partes. 
Podem ser reconhecidos como PIN, beneficiando do procedimento especial de acompa-
nhamento, os projectos que reúnam os seguintes requisitos cumulativos: 
a) Representem um investimento global superior a 25 milhões de euros; 
b) Possuam comprovada viabilidade económica e reconhecida idoneidade e credibilidade do 
respectivo promotor; 
c) Visem a instalação de uma base produtiva, com forte incorporação nacional, criadora de valor 
acrescentado bruto; 
d) Integrem as prioridades de desenvolvimento definidas em planos e documentos de orientação 
estratégica em vigor, designadamente nos seguintes: Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável, Plano Tecnológico, Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território, 
Plano Estratégico Nacional do Turismo, Estratégia Nacional para a Energia, Portugal Logístico; 
e) Sejam susceptíveis de adequada sustentabilidade ambiental e territorial; 
f) Apresentem um impacte positivo em pelo menos cinco dos seguintes domínios: 
i) Produção de bens e serviços transaccionáveis, de carácter inovador que lhes confira clara 
vantagem face à oferta existente e em mercados com potencial de crescimento;  
ii) Efeitos de arrastamento em actividades a montante ou a jusante, particularmente nas peque-
nas e médias empresa; 
 iii) Introdução de processos tecnológicos inovadores ou colaboração com entidades do sistema 
científico e tecnológico;  
iv) Criação mínima de 100 postos de trabalho directos em fase de laboração e qualificação do 
emprego gerado através de formação desenvolvida por entidades formadoras certificadas;  
v) Inserção em estratégias de desenvolvimento regional ou contribuição para a dinamização 
económica de regiões do interior ou com menor grau de desenvolvimento;  
vi) Balanço económico externo, nomeadamente no aumento de exportações ou na redução de 
importações;  
vii) Eficiência energética ou favorecimento de fontes de energia renováveis. 
4. Podem, ainda, ser reconhecidos como PIN projectos de valor igual ou inferior a 25 milhões de 
euros desde que tenham uma forte componente de investigação e desenvolvimento (I&D), de 
inovação aplicada ou de manifesto interesse ambiental e desde que satisfaçam as condições 
fixadas nos termos do número anterior. 
5. No caso de projectos turísticos, além dos requisitos referidos no n.º 3 deve, ainda, verificar-se 
o seguinte requisito: 
a) Classificação mínima de 5 estrelas para estabelecimentos hoteleiros ou, no caso de conjun-
tos turísticos, a integração, pelo menos, de um estabelecimento hoteleiro de 5 estrelas, não 
podendo os restantes empreendimentos turísticos possuir classificação inferior a 4 estrelas. 
A aplicação dos critérios referidos no n.º 3 é efectuada de acordo com os parâmetros fixados no 
anexo ao Regulamento respectivo. 
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O processo de reconhecimento e acompanhamento de um projecto como PIN é independente e 
não prejudica a tramitação processual junto das entidades competentes, ainda que a mesma já 
esteja em curso à data do requerimento. 
Não são admitidos requerimentos de reconhecimento de um projecto como PIN, quando os 
respectivos projectos se encontrem dependentes de resultados de concursos públicos ou de 
resolução de litígios em que o Estado seja parte. 
O mesmo projecto pode incluir vários investimentos desde que apresente uma estrutura coeren-
te que permita concluir pela sua exequibilidade e pela correspondente sustentabilidade territorial 
e ambiental. Não é necessário que os investimentos sejam geograficamente contíguos, mas 
devem ser coerentes do ponto de vista do seu contributo para o impacto global do projecto.    
Para este efeito o Governo criou a Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos Projec-
tos PIN, composta por representantes dos seguintes serviços e organismos: 

• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., que coordena; 

• Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação; 

• Turismo de Portugal, I.P.; 

• Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; 

• Agência Portuguesa do Ambiente; 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

Compete a esta Comissão o reconhecimento e acompanhamento dos projectos PIN. O 
reconhecimento dos projectos PIN depende de requerimento a apresentar pelos interessados, 
devendo a decisão final da Comissão ser comunicada no prazo de 30 dias úteis, a contar da 
data de entrada do pedido, salvo quando sejam solicitados esclarecimentos adicionais, caso em 
que o prazo se conta a partir da data de entrada do último elemento em falta. 
Diplomas legais relevantes: 

• Despacho n.º 30850/2008 de 28/11, vem proceder à consolidação do regime aplicá-

vel ao reconhecimento e acompanhamento de projectos PIN 

• Decreto-Lei n.º 174/2008, de 26 de Agosto, aprova o Regulamento do Sistema de Reco-

nhecimento e Acompanhamento de Projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN) e revoga o 
Decreto Regulamentar n.º 8/2005, de 17 de Agosto 

• Decreto-Lei n.º 157/2008, de 8 de Agosto, estabelece o regime de articulação de procedi-

mentos administrativos de consulta pública e publicitação aplicável aos projectos reconhecidos 
como de potencial interesse nacional (PIN) 

• Decreto-Lei n.º 285/2007, de 17 de Agosto, estabelece o regime jurídico dos projectos de 

potencial interesse nacional classificados como PIN + 

• Despacho Conjunto n.º 606/2005, de 22 de Agosto, aprova o modelo de requerimento a 

dirigir à Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos Projectos PIN. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota breve: Informa-se que o advogado Fernando Messias completou o método 

de resolução criativa de problemas inventado pelo Dr. Min Basadur (Basadur Applied 
Creativity) e denominado de Simplex System.  
Este método encontra-se vocacionado para a resolução de problemas organizacio-
nais e empresariais.    
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