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Enquadramento

• Com o P2020 iniciou-se um novo ciclo de apoio ao crescimento 
económico e ao emprego, 

• com 25 mil milhões de euros de fundos comunitários destinados a 
Portugal até 2020

• Orientados para a Competitividade e a Internacionalização das PME,

• Privilegiando o investimento como 

• Motor de crescimento, inovação e criação de emprego e 

• O melhor caminho para o desenvolvimento das regiões.



Enquadramento

• Servindo de mote ao painel,

gostaríamos de com uma breve apresentação do IAPMEI, abordar

• como podem as empresas aproveitar as oportunidades do novo 
quadro de financiamento, que estão disponíveis , nomeadamente 

• os incentivos e novos instrumentos de financiamento 

à capacitação competitiva, 

à promoção da inovação e 

à internacionalização.



Pontos a abordar

• Sucesso – Estratégia de negócio

• Financiamento P2020 – I&D, Inovação e Qualificação 
e Internacionalização

•Procura de medidas geridas pelo IAPMEI

•Pagamentos

•Boas práticas – Cuidados a ter nas candidaturas



Sucesso para o Compete 2020? - Qual é a estratégia de negócio?

1º Identificar a Envolvente

2º Diagnosticar Forças e Fraquezas

3º Identificar Vantagens Competitivas e Fatores Críticos de Sucesso

4º Definir a Estratégia e Objetivos

5º Planear e orçamentar Iniciativas, Ações e Investimentos

6º Executar, Monitorizar e Reavaliar



Sucesso? – Qual é a Estratégia de negócio?

Estratégia de negócio visa o
desenvolvimento  de 
novos produtos ou 

processos com base 
em I&D em atividades 

transacionáveis e 
internacionalizáveis?

Estratégia de negócio 
visa a

disponibilização de 
novos produtos ou 
implementação de 
novos processos de 

produção em atividades 
transacionáveis e 

internacionalizáveis?

Estratégia de negócio visa a 
procura de 

novos mercados ou 
reforço das 

competências 
estratégicas em 

atividades 
transacionáveis e 

internacionalizáveis?



Pontos a abordar

• Financiamento P2020  

•Comparticipação financeira em 

I&D, 

Inovação e 

Qualificação e Internacionalização



SI 2020 - Tipologias

Tipologias de SI Tipologias de Projeto Portugal 2020 

Investigação e 
desenvolvimento 
tecnológico: 

• I&D Empresas
• Demonstradores
• Mobilizadores
• Núcleos de I&D
• Proteção de PI
• Internacionalização de I&D
• Vale I&D

OT1 – PI1.2.
“
“
“
“
“
“

Inovação empresarial e 
empreendedorismo: 

• Inovação produtiva não PME
• Inovação produtiva PME
• Empreendedorismo qualificado e criativo
• Vale empreendedorismo

OT1 – PI1.2. 
OT3 – PI3.1. 
OT3 – PI3.3.

“ 

Qualificação e 
internacionalização das PME: 

• Internacionalização das PME
• Qualificação das PME
• Vale Internacionalização e Inovação

OT3 – PI3.2. 
OT3 – PI3.3. 

“



Pontos a abordar

•Procura de medidas geridas pelo IAPMEI



PT2020 – Aprovações nas medidas geridas pelo IAPMEI

A taxa média de Aprovação ronda os 50%

Nº 3.193
Investimento 2.408 M€

Incentivo 1.265 M€
Pagamentos 254 M€

PT2020 -
SI I&DT

14%

PT2020 -
SI 

Inovação
42%

PT2020 -
SI 

Qualificaç
ão

44%

PROJETOS PT2020 - SI 
I&DT
4%

PT2020 - SI 
Inovação

87%

PT2020 - SI 
Qualificação

9%

INVESTIMENTO 



Pontos a abordar

• Pagamentos



SI 2020 - Pagamentos

Pedidos de pagamento apresentados no Balcão 2020

Modalidades até 95%

• Pagamentos através de adiantamento,

Com garantia bancária à exceção dos primeiros 10%.

• Mediante apresentação de faturas
- Comprovação de pagamento no prazo de 30 dias úteis

- Nos adiantamentos superiores a 500.000 euros e a 25% do 
investimento contratado, será exigida apresentação de garantia 
bancária ou mútua.

• Contra reembolso

Mediante comprovação da despesa e pagamento efetuados



Pontos a abordar

•Boas práticas – Cuidados a ter nas candidaturas



A candidatura …
A estratégia cruza-se com o mérito do projeto

• Os investimentos devem decorrer da estratégia

Assegurar que o diagnóstico e a estratégia estejam adequadamente fundamentados 
e descritos de forma assertiva no formulário de candidatura;

Assegurar que os investimentos previstos se enquadram na estratégia definida 
(demonstrando-o no formulário).



A candidatura …
Cuidados a ter

• Só será objeto de apreciação o que consta
do formulário de candidatura. A descrição
do projeto deve ser clara e concisa

Assegurar que está lá o essencial para que
a entidade que aprecia a candidatura
entenda claramente o projeto e possa
validar o seu mérito.

No formulário deve ter informação que
permita perceber o modelo de negócio da
empresa e avaliar como é que este vai ser
melhorado pelo projeto e produzir os
efeitos desejados.



A candidatura …
Cuidados a ter

Não basta afirmar que a atividade é transacionável

• A atividade a desenvolver visa a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou
contribui para a cadeia de valor dos mesmos? 

• A atividade a desenvolver está sujeita a concorrência 
internacional?

• A empresa prevê exportações? Para que mercados?

• As exportações/mercados  são consistentes com a 
estratégia da empresa e com o seu modelo de 
negócio?



A candidatura …
Cuidados a ter

• Não basta afirmar que o projeto é inovador

Não vale a pena perder tempo a explicar as
vantagens ‘académicas’ de inovar.

É relevante concretizar qual o impacto da
inovação na competitividade da empresa.

É necessário apontar claramente as
características inovadoras do projeto, justificando
com

a comparação face ao que já existe na empresa,
sector, região, mercado ou país e face ao estado
da arte do conhecimento.



A candidatura …
Cuidados a ter

Viabilidade e fontes de financiamento: 
• O projeto sustenta a melhoria dos rácios económico-

financeiros da empresa? 
• A empresa cumpre os rácios de autonomia financeira e

de financiamento previstos no regulamento? 
• A empresa tem uma autonomia financeira prévia 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?

• A empresa está em condições de confirmar as restantes
fontes de financiamento que juntamente com os 
capitais próprios e o incentivo, suportam a totalidade
do investimento (não contando com os meios libertos a 
gerar pelo próprio projeto)?



A candidatura …
Cuidados a ter

• Atenção às metas e objetivos pois estas determinam a avaliação ex-post do
projeto

O calendário de execução apresentado em candidatura deve ser coerente e exequível. Se
este não for exequível, a empresa será penalizada com perda de incentivo.

Não bastará dizer quais as metas que se pretendem alcançar. As metas têm de ser credíveis
e isso depende do impacto do projeto mas também dos pressupostos em que as previsões
assentam.

É necessário concretizar como é que a empresa vai alcançar as metas económicas,
financeiras e de mercado. As contas previsionais devem ser coerentes com o histórico, com
o impacto do projeto e com o mercado.

Deve existir uma avaliação critica dos pressupostos de custos, das previsões de vendas, da
rentabilidade projetada, da capacidade de financiamento da atividade (working capital) e
face ao esforço de investimento e àquilo que se verifica no setor/mercado.



Razões de Reprovação

A taxa de Reprovação ronda os 50%. Principais razões:

Razão de Reprovação %

Não atinge a pontuação prevista no Aviso de abertura 17,9

Não se enquadra na tipologia de projetos a apoiar 14,0

Não se enquadra nos objetivos e prioridades definidos no Aviso de abertura 8,2

Não apresenta a despesa mínima elegível definida para o tipo de candidatura 7,0

Âmbito sectorial não enquadrado no aviso de abertura 6,3

O promotor não demonstra contributo para a melhoria da competitividade 5,5

Falta ou desadequação da análise estratégica 5,5

Não cumprimento do rácio de autonomia financeira pré-projecto 3,8

Teve início em momento anterior à data da candidatura 3,5

Outras razões 28,3



O sucesso não está na aprovação, mas na execução

• O projeto resultava opções de investimento alinhadas com a 

estratégia da empresa (SWOT, vantagens competitivas, 

estratégia de mercado, ações de investimento, etc…)?

• O projeto tinha objetivos claros e quantificados 

nomeadamente:

- Calendarização e metas económicas

- Objetivos de Inovação (inovação de produto/processo, marketing 

ou organizacional, …)

• Os objetivos foram enquadrados no planeamento 

estratégico?

21



IAPMEI:

Centros de Desenvolvimento Empresarial

Linha Azul: 808 201 201

info@iapmei.pt

www.iapmei.pt

Informações

www.pt-2020.pt

Para a presente apresentação foram selecionados os aspetos mais relevantes da regulamentação, pelo que não dispensa a consulta da regulamentação aplicável

mailto:info@iapmei.pt
http://www.iapmei.pt/

