
Preparação de Projetos de Inovação 
Aspetos essenciais a considerar



Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)
• FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
• FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
• FEAMP – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
• FSE – Fundo Social Europeu

Mecanismos Financeiros (e.g. BEI)

Tipologia de Fundos 



Terminologia transversal aos programas (1)

• Investimento (Despesa) Elegível/Não Elegível
• Investimentos financiáveis/não financiáveis de acordo com as regras do sistema de incentivos

• Despesas de Investimento vs. Custos Operacionais
• Bens duradouros (amortizáveis) vs. Custos correntes

• Natureza do incentivo (Reembolsável vs. Não Reembolsável vs. Misto)
• Empréstimo vs. ‘Fundo Perdido’ vs. Empréstimo + ‘Fundo Perdido’

• Taxa de financiamento (fixa vs. base+majorações)
• % aplicada aos investimentos elegíveis, que determina o montante de incentivo

• Beneficiário/Promotor
• Entidade que executa o projeto e recebe o incentivo

• Tipologia de Projeto
• Categorias de projeto definidas na regulamentação



Terminologia transversal aos programas (2)

• Mérito do Projeto
• Fórmula através da qual é calculada a pontuação do projeto

• Condições de Acesso (promotor e/ou projeto)
• Condições que o promotor/projeto devem cumprir para serem elegíveis

• Programa Operacional
• Programa Financiador

• Autoridade de Gestão/Organismo Intermédio
• Entidade que analisa a candidatura e/ou valida pedidos de pagamento e a execução física e 

financeira do projeto

• Termo de Aceitação/Contrato de Financiamento
• Documento que estabelece as condições de atribuição do financiamento, os direitos e 

obrigações do beneficiário, vinculando-o perante o organismo financiador



Terminologia transversal aos programas (3)

• Aviso de Abertura de Concurso
• Documento que estipula as regras de abertura de determinada linha de financiamento

• Regulamento
• Portaria, Decreto de Lei ou outro documento legal que estabelece as regras gerais de 

determinado programa/linha de financiamento

• Orientações Técnicas e/ou de Gestão
• Documentos que complementam as regras definidas nos regulamentos (e.g. execução, 

avaliação, limites de elegibilidade)

• Pedido de Pagamento
• Processo através do qual o beneficiário apresenta as despesas, e solicita o pagamento do 

incentivo correspondente

• Indicadores de Resultado/Metas/Objetivos
• Resultados que o promotor se compromete a atingir depois da implementação do projeto

(físicos (e.g. postos de trabalho) ou financeiros (e.g. % de execução do investimento 
previsto)



Programas de financiamento comunitário no
período 2014 – 2020





• Inovação Empresarial e Empreendedorismo

• Qualificação e Internacionalização das PME

• Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

Compete 2020 (CRESC Algarve 2020)
Incentivos às Empresas - Estrutura



• Inovação Produtiva (PME e NPME)
Criação de novo estabelecimento
Aumento da capacidade do estabelecimento (+20%)
Diversificação da produção
Alteração fundamental do processo de produção

• Empreendedorismo Qualificado e Criativo
Investimento em atividades com fortes dinâmicas de crescimento
Investimento que valorize a aplicação de I&D na produção de novos bens e serviços

Compete 2020 (CRESC Algarve 2020)
Inovação Empresarial e Empreendedorismo



• Financiamento

Reembolsável (0% Juros)
Taxa de financiamento 35%-75%, dependendo da dimensão da empresa, localização, tipo 
de projeto, natureza do empreendedor, criação de postos de trabalho
Prazo de reembolso de 2 anos de carência + 6 anos de reembolso

Possibilidade de converter até 50% em Incentivo Não Reembolsável, dependendo da 
superação dos objetivos

Compete 2020 (CRESC Algarve 2020)
Inovação Empresarial e Empreendedorismo



• Qualificação PME
Inovação organizacional com novos métodos e processos organizacionais (Inovação 
organizacional e gestão; economia digital e TIC; distribuição e logística; qualidade; 
Proteção Propriedade Industrial; Criação de marcas e design)

• Internacionalização de PME
Fatores imateriais da competitividade - aumento da capacidade exportadora 
(Conhecimento, prospeção,  e presença em mercados internacionais; Promoção 
internacional de marcas; Marketing internacional; certificações específicas; Presença 
na web)

Compete 2020 (CRESC Algarve 2020)
Qualificação e Internacionalização das PME



Financiamento

• Não Reembolsável
Taxa de financiamento 45%-50%, dependendo do tipo de despesas

Compete 2020 (CRESC Algarve 2020)
Qualificação e Internacionalização das PME



• Vales de I&DT
• I&D Empresas - investigação industrial e desenvolvimento experimental
• Núcleos de I&D - Competências e capacidades internas de I&D
• Proteção de Propriedade industrial - Promover o registo de direitos de 

propriedade industrial (patentes, …)

Compete 2020 (CRESC Algarve 2020)
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico



Tipologia de Projetos
• Individuais (empresa)
• Co-Promoção/em conjunto (várias empresas, Universidades e Centros de 

Investigação, associações empresariais e sectoriais)

Financiamento
• Não Reembolsável (até 75%)

Compete 2020 (CRESC Algarve 2020)
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico



Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo 
e ao Emprego (SI2E)



a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização 
de micro e pequenas empresas criadas há menos de cinco anos

b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há 
mais de cinco anos

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo 
e ao Emprego (SI2E) | Tipologias de operação



Apoio simplificado, complemento aos incentivos às empresas do domínio da 
competitividade

Investimentos até € 100.000
• Máquinas e equipamentos, informática, marcas, planos de marketing e pequenas 

obras de remodelação (incentivo de 30-40%)
• Criação líquida de postos de trabalho

Gestão local (GALs)

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo 
e ao Emprego (SI2E) 



Preparação do Projeto – Fatores a considerar (1)

1. Definir investimento por rubricas (evitar a ‘árvore de natal’)
• Orçamentos, faturas proforma

2. Identificar programa, medida e tipologia de projeto e conhecer as regras 
do jogo (pré e pós candidatura)

• Avisos de Abertura Candidaturas
• Legislação/Regulamentos
• Orientações Técnicas e/ou de Gestão
• Mérito/Valia do Projeto (matriz/critérios de avaliação)

3. Ronda de ‘conforto institucional’



Preparação do Projeto – Fatores a considerar (2)

4. Contar a história
• Historial da empresa/pessoas
• Análise estratégica e posicionamento da empresa (áreas de competitividade críticas 

para o negócio)
• Apresentar o investimento no contexto da estratégia da empresa
• Definir objetivos a atingir com a implementação do projeto (e.g. volume de negócio, 

postos de trabalho)
• Nome do projeto, síntese, estratégia/inovação
• Mercado/Segmentos-Chave
• Estado da Arte do setor
• Plano financeiro coerente com a estratégia, investimentos a realizar, e histórico da 

empresa e do setor
• Alinhamento com políticas regionais (e.g. RIS 3), nacionais (e.g. ENEI) e 

internacionais sectoriais (e.g. UE - desafios societais)



Preparação do Projeto – Fatores a considerar (3)

5. Escrever
• Formulário
• Guia de Apoio ao Formulário
• Requisitos de acesso a plataformas específicas de cada programa

6. Dedicar tempo e afetar recursos (internos e externos)

7. Alguma sorte e muita paciência



Obrigado!


