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IAPMEI

Apoiar as PME nas suas
estratégias de crescimento

inovador e internacional...

Competitividade no
mercado internacional

Reforçar as competências
estratégicas
Incentivar o crescimento
através da inovação

• Instrumentos Financeiros (Capital de Risco; Garantia Mútua; Financiamento Protocolado)
• Incentivos (Portugal 2020, QREN, Comércio Investe)

Competitividade e Internacionalização
Nova empresa em
setores de alta
intensidade
tecnológica ou
indústrias criativas
e culturais

Produção de novos
produtos ou
implementação de
novos processos de
produção?

Procura de
novos mercados ou
reforço das
competências
estratégicas?

Incentivos PT2020 – Empreendedorismo qualificado e criativo
Tipologias

Investimento

PMEs criadas há menos de 2 anos Investimento de criação de
em:
novo estabelecimento em:
• Setores com fortes dinâmicas • Construção,
de crescimento, incluindo
Equipamento,
industrias criativas e culturais,
Transferência de
e setores com maior
tecnologia e Engenharia
intensidade de tecnologia e
conhecimento
• Visando a aplicação de
resultados de atividades de
I&D anteriores, na produção
de novos bens e serviços

Financiamento
Reembolsável (0% Juros, 2
anos de carência + 6 anos de
reembolso)
40% até 75% co-financiamento
Máximo de 40% em Lisboa e
60% no Algarve
• Conversão em Não
reembolsável até 60% com
superação de objetivos

Incentivos PT2020 - Inovação
Tipologias

Investimento

Financiamento

• Inovação produtiva
Não PME
• Inovação produtiva
PME

Investimento de criação de
novo estabelecimento,
aumento de capacidade,
diversificação da produção
ou alteração fundamental
do processo, em:
• Construção,
Equipamento produtivo,
Transf. de tecnologia,
Engenharia

• Reembolsável (0% Juros, 2 anos de
carência + 6 anos de reembolso)
• 30% a 70% co-financiamento
dependendo da dimensão da empresa,
localização, tipo de projeto, natureza
do empreendedor – Máximo de 40%
em Lisboa
• Conversão em Incentivo Não
reembolsável até 60% dependendo da
superação dos objetivos

Avisos 08/SI/2018 e 09/SI/2018
• Alguns aspetos relevantes:
• Apresentar uma despesa elegível total, aferida com base nos dados
apresentados na candidatura, igual ou inferior a 3 milhões euros;
• Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de:
• Aviso 08/SI/2018 Inovação Produtiva: mínimo de 75 mil euros;
• Avisos 09/SI/2018 Empreendedorismo: mínimo de 50 mil euros;

• Período de candidatura:
• Aviso nº 8/SI/2018 - Inovação Produtiva (de 15/01/2018 a 16/03/2018 (19h))
• Aviso nº 9/SI/2018 - Empreendedorismo (de 15/01/2018 a 16/03/2018 (19h))

Recomendações para a apresentação de
candidaturas

Só Empreendedorismo Qualificado e Criativo
• Trata-se de uma PME criada há menos de 2 anos (data de início da
atividade na AT)

• O investimento enquadra-se numa das situações seguintes:
1. Visa desenvolver atividade em setores com fortes dinâmicas de crescimento,
incluindo as integradas em industrias criativas e culturais, e ou setores com maior
intensidade de tecnologia e conhecimento conforme (lista anexa ao Aviso)
2. Visa a aplicação de resultados de atividades de I&D anteriores, na produção de
novos bens e serviços

Só Inovação Produtiva
O investimento visa pelo menos uma das seguintes 4 situações?
1.

Criar um novo estabelecimento da empresa, onde vai desenvolver a sua atividade, para além
dos já existentes

Ou quando num estabelecimento existente:
2. Aumentar a capacidade instalada em pelo menos 20%,
• aumento do Valor Bruto da Produção (VBP) ou outro critério tecnicamente sustentável

3.

Diversificar a produção para produtos não produzidos anteriormente,
• os custos elegíveis do investimento são pelo menos 3 vezes ao valor contabilístico dos ativos reutilizados
imputáveis ao projeto

4.

Alterar de forma fundamental o processo global de produção,
• Os custos elegíveis do investimento são superiores às amortizações e depreciações dos últimos três anos dos
ativos reutilizados imputáveis ao projeto

Inovação Produtiva e Empreendedorismo
Inovação:
• A inovação (ao nível do produto, processo,
marketing e/ou organizacional) está bem
fundamentada?
• É feita a comparação face ao que já existe na
empresa, sector, região, mercado ou país e face
ao estado da arte do conhecimento?
• A inovação em causa confere uma vantagem
competitiva sustentável em termos de
diferenciação ou de eficiência/custo/preço?

A mera modernização tecnológica não é suficiente.

Inovação Produtiva e Empreendedorismo
Sustentado por uma
análise estratégica:

• A empresa tem um plano estratégico, suportado numa análise da envolvente externa e
na identificação das suas fraquezas e vantagens competitivas nas várias áreas funcionais
da empresa?
• O plano possui ações e objetivos claros que sustentam de forma consistente as opções
de investimento identificadas no projeto?
• O quadro de investimento apresentado e as ações identificadas são reveladores dessa
estratégia?

Inovação Produtiva e Empreendedorismo
Natureza transacionável e internacionalizável:
• A empresa prevê exportações, vendas indiretas ao exterior, prestação de serviços a não
residentes (turismo) ou identifica clientes que substituirão importações?
• As exportações estão fundamentadas e são consistentes com a estratégia da empresa e com o
seu modelo de negócio?

• Os mercados são coerentes e estão suportados numa estratégia de internacionalização da
empresa?
• São identificados os canais de distribuição, contactos ou pré-acordos comerciais e parcerias
relevantes no acesso aos mercados?

Inovação Produtiva e Empreendedorismo
Viabilidade económico-financeira e fontes de financiamento:
• A estrutura de receitas/custos e as rentabilidades esperadas são coerentes com
o tipo de atividade/negócio a desenvolver?
• A empresa cumpre os rácios de autonomia financeira e de financiamento?
– A empresa tem uma autonomia financeira de 20% (para Não PMEs) ou 15% (para PMEs)?
– Está assegurado o financiamento de 20% das despesas elegíveis através de novas entradas
de capital próprio e a empresa está em condições de realizar 25% dos capitais próprios do
projeto, até à data do primeiro pagamento?

• A empresa consegue demonstrar as restantes fontes de financiamento, sem
contar com os meios libertos a gerar pelo próprio projeto?

Inovação Produtiva e Empreendedorismo
Efeito de Incentivo:

• O projeto não pode ter o início dos trabalhos antes da data de candidatura
• Inicio dos trabalhos: inicio dos trabalhos de construção relacionados com o investimento ou
o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro
compromisso que torne o investimento irreversível
• A compra de terrenos, a obtenção de licenças e a realização de estudos de viabilidade, não são
considerados inicio dos trabalhos

Não são admitidos quaisquer
adiantamentos para sinalização
anteriores à apresentação da
candidatura

Inovação Produtiva
Apenas para Não PME:
• Contribuir de forma relevante para a internacionalização e
orientação transacionável da economia portuguesa;
• Apresentar um impacto relevante em termos de criação de
emprego qualificado;
• Apresentar um impacto relevante ao nível do seu efeito de
arrastamento sobre a atividade económica, em particular sobre as
PME;
• Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de
investigação e inovação para uma especialização inteligente (RIS3);
• Apresentar um grau de novidade e difusão ao nível mercado
nacional ou mercado internacional (não é considerada a inovação
apenas ao nível da empresa);

Por fim …
Só será objeto de apreciação o que consta do formulário de
candidatura.
•Deve assim assegurar-se a candidatura inclui o essencial para que o
analista entenda claramente o projeto e possa classificar o seu mérito.

Atenção aos objetivos pois estes fixam as metas de avaliação ex-post do
projeto

E depois do projeto aprovado?

O sucesso não está na aprovação, mas na execução

Gestão de Projeto
1. Investimentos e objetivos suportados na
estratégia da empresa
2. Gestão do projeto alinhada com o planeamento
estratégico
•
•
•
•
•

Responsáveis claros na empresa
Identificação prévia das metas, obrigações e riscos
Calendarização das ações e milestones
Monitorização, durante e após a execução
Ações corretivas definidas atempadamente

Obrigado

