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Fundos até 2030

Prioridades para os fundos europeus no Portugal 2021-2027
Uma Europa mais inteligente — transformação
industrial inovadora e inteligente
Melhorar as capacidades
de investigação e
inovação

Tirar proveito das
vantagens da
digitalização
Crescimento e a
competitividade das
pequenas e médias
empresas
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•
•

O investimento na investigação e inovação, enquanto instrumento para melhorar
o valor acrescentado e reforçar a inovação nas empresas em todos os setores
A colaboração entre a investigação pública e privada e a mobilidade de recursos
humanos qualificados entre instituições de I&D e empresas

•
•

Desenvolvimento de competências digitais orientadas para o mercado
Apoiar a integração das tecnologias digitais nas empresas e nos processos de
produção das micro, pequenas e médias empresas

•

Expandir as atividades das PME, criar emprego, incentivar a internacionalização e
promover uma transformação industrial neutra em termos climáticos
Fomentar o ecossistema empresarial, a ligação em rede, novos instrumentos de
comercialização, o reforço das competências de gestão e da literacia financeira, a
partilha de conhecimentos entre setores e para além das fronteiras nacionais

•

Tendências 2021-2030
Transição digital - condição de competitividade para as PME: Tecnologia > Dinâmicas
de investimento> Competências e qualificações disponíveis > Qualidade das
estratégias empresariais > Capacidade de inovação colaborativa - redes de inovação
aberta > …. Novos desafios emergentes do mercado global e de novos modelos de
negócio

Transição carbónica e circularidade – Contribuir para o cumprimento das metas de
neutralidade carbónica, principalmente nos setores com maior emissão de gases EE.
Dissociar o crescimento económico do consumo de recursos não renováveis. Implica
a remodelação da cadeia de valor, da conceção até ao final do ciclo de vida do
produto através da inovação em novos processos, produtos, serviços e novos
modelos de negócio
Colaboração e redes de inovação – A colaboração permite aceder a recursos e
competências de outras entidades ultrapassando limitações individuais,
permitindo que cada entidade se especialize nas suas competências únicas.
A digitalização dos fluxos informacionais e físicos, facilita o processo.
A rede é uma empresa virtual representando uma Cadeia de Valor agregada.
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Intensidades de Auxílio Máximas aplicáveis a empresas
(RGIC Regulamento UE 651/2014)

I&D

• Auxílios à investigação e desenvolvimento e inovação (art. 25.º):
• 25% para Investigação experimental
• 50% para investigação industrial e estudos de viabilidade
Médias +10pp ou Pequenas +20pp | Coop. ou div. ampla +15pp. Até máx. de 80%

Investimento
produtivo

• Auxílios com finalidade regional (art.14º), (Mapa de Auxílios Regionais 2021-2027):
• Açores: 50% | Madeira: 40%
• Norte, Centro e Alentejo: 30%
• Regiões a designar pelo Estado Membro 10% ou 15%.
Médias +10pp ou Pequenas +20 pp (apenas em proj. com DE<50M€)
• Auxílios ao investimento a favor das PME (art.17º): Pequenas: 20% | Médias 10%

Qualificação e
Internacionalização

• Auxílios em matéria de consultoria (art.18º), às PME para a participação em feiras (art.
19º), à inovação a favor das PME (art.28º): 50% PME
• Auxílios à inovação em processos e organização (art. 29º): 50% PME | 15% Não PME em
cooperação c/ PME

Formação

Auxílios à formação (art.31º): Intensidade de Auxílio: 50% + 10pp desfavorecidos | + 10pp
Médias ou + 20pp pequenas
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PRR - Componentes

PRR – Versão integral (transparencia.gov.pt)

C5 - Agendas

930 milhões de
euros
• 558 milhões de euros Agendas Mobilizadoras
para a Inovação
Empresarial;
• 372 milhões de euros Agendas Verdes para a
Inovação Empresarial.

Concurso de
ideias.
Apresentação de
manifestações de
interesse até 30
de Setembro de
2021

Convite para
apresentação
de projetos
finais

1

2

Pré-qualificação
de candidaturas
submetidas

Apreciação por
júri com
participação de
personalidades
internacionais

Contratualização
de investimento
no 1º trimestre
de 2022

3
Execução dos
projetos
selecionados

(1) Os marcos e as metas definitivas devem ser cumpridos até à data-limite definida no
contrato programa, devendo ter como referência máxima 31.12.2025.

PRR | Transição Climática
Componente

C11.
Descarbonização da Indústria
(715 M€)

Investimentos / Medidas
300 projetos de investimento parar a Descarbonização da Indústria
Promover e apoiar financeiramente a iniciativa da indústria nacional para
uma ação multidimensional no domínio do ambiente, estruturando-se
para o desenvolvimento de projetos em quatro aspetos:

· Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria

· Adoção de medidas de eficiência energética na indústria
· Incorporação de energias renováveis e armazenamento de energia
· Apoio à formação de empresas e ao desenvolvimento de ferramentas de
informação e apoio
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PRR | Transição Digital
C16. Empresas 4.0
Capacitação Digital das
Empresas
TD-C16-i01

• Academia Portugal Digital

100 M€

• Emprego + Digital 2025
• Comércio Digital – Bairros Digitais
• Comércio Digital – Aceleradoras
• Comércio Digital – Int. via e-commerce

Transição Digital das
Empresas
TD-C16-i02

• Emp. – Reforço da SUP

450 M€

• Emp. – Vales incubadoras/aceleradoras

• Emp. – Vouchers produtos verdes e digitais para Startups
• Coaching 4.0
• Rede Nacional de Test Beds

Catalisação Digital das
Empresas
TD-C16-i03

• Digital Innovation Hubs
• Desmaterialização da faturação

100 M€

• Selos de certificação
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QFP 2027| Agendas do Portugal 2030
Agenda 1 – Pessoas
Primeiro: Melhor
equilíbrio demográfico,
mais inclusão, menos
desigualdades

Agenda 2 –
Digitalização, inovação e
qualificação como
motores de
desenvolvimento

Sustentabilidade
demográfica

Promoção da
sociedade do
conhecimento

Promoção da
inclusão e luta
contra a exclusão

Inovação
empresarial

Resiliência do
sistema de calor

Combater as
desigualdades anss
discrimitação

Arranque a partir do 2º trim de 2022

Agenda 3 – Transição
climática e
sustentabilidade de
recursos
Descarbonização da
sociedade e
transição
energética
Tornar a economia
circular
Reduzir riscos e
valorizar os ativos
ambientais

Qualificação de RH

Economia
sustentável do
mar/azul

Qualificação das
instituições
22

Agenda 4 – Um país
externamente
competitivo e coeso
internamente

Competitividade
das redes urbanas
Competitividade e
coesão nas regiões
de baixa densidade
projeção da faixa
atlântica
Inserção territorial
no mercado ibérico
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Principais problemas nas candidaturas
• Investimento não sustentado por análise estratégica

• Viabilidade/Pressupostos financeiros e pouco consistentes
• Investimento não está alinhado com objetivos de politicas
setoriais, nomeadamente:
• Transição digital e climática
• Projeto de inovação

• Demonstrar ser transacionável e internacionalizável
• Início do investimento - demasiado cedo ou tardio

Recomendações - Depois da aprovação...

O sucesso não está na aprovação, mas na execução e no cumprimento dos objetivos
•

Responsáveis claros na empresa

•

Aquisições em condições de mercado, a terceiros não relacionados,
sem intermediários e a fornecedores com capacidade

•

Monitorização das metas, obrigações e riscos, durante e após a
execução, possibilitando ações corretivas atempadas

Obrigado!
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
wwww.iapmei.pt
info@iapmei.pt
Linha Azul 808 201 201 | 213 836 237

