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Fonte: Comissão Europeia 





Contexto competitivo global 
Melhoria dos 

fatores 
domésticos de 

competitividade 

• Ambiente de 
negócios 

• Pessoas, 
inovação e 
conhecimento 
aplicado 

• Infraestruturas 
e logística 

• (…) 

Criação de 
modelo de 

competitividade 
sustentável 

• Atração de 
Investimento 
Direto 
Estrangeiro 

• Agregação de 
valor à 
produção 

• Aumento de 
exportações 

 
Criação de 

riqueza 
 
 
 

Melhoria dos 
indicadores de 

desenvolvimento 
humano e bem-

estar social 
 



Melhoria dos 
fatores domésticos 
de competitividade 

• Ambiente de 
negócios 

• Pessoas, inovação 
e conhecimento 
aplicado 

• Infraestruturas e 
logística 

• (…) 

Foco nos motores da 
competitividade nacional 

(exemplo) 





COMPETITIVIDADE E 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
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SUSTENTABILIDADE E 
EFICIÊNCIA NO USO DE 

RECURSOS 
CAPITAL HUMANO 

INCLUSÃO SOCIAL E 
EMPREGO 

REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 
(ENVELHECIMENTO POPULACIONAL) 

TERRITORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DO 
EMPREGO E DA QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS 
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Domínios de atuação 



Domínio Competitividade e 
Internacionalização 
OBJETIVO: Criação de riqueza e de emprego através da 
melhoria da competitividade das empresas e da sua 
internacionalização (em contextos competitivos globais) 
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Dotação financeira 

Fonte: www.portugal2020.pt 
25 mil milhões € 



Orçamento 



                           Eixos 





Domínio Competitividade e Internacionalização 
Sistemas de incentivos e de apoio 

Sistemas de incentivos e de apoio no domínio da 
competitividade e internacionalização 

Sistemas de 
incentivos às 

empresas 

Sistema de apoio 
à modernização e 

capacitação da 
Administração 

Pública 

Sistema de apoio 
à investigação 

científica e 
tecnológica 

Sistema de apoio 
a ações coletivas 

Sistemas de incentivos às empresas 

Incentivos à 
inovação 

empresarial e 
empreendedorismo 

Incentivos à 
qualificação e 

internacionalização 
das PME 

Incentivos à 
investigação e 

desenvolvimento 
tecnológico Regime de apoio a 

infraestruturas de 
transportes 

Instrumentos 
Financeiros 

Formação-Ação 



Apoio a projetos 
de I&DT 

(incluindo entre 
empresas e 
entidades do 

SCTN) 

Projetos Simplificados (Vales) – aquisição de serviços de consultoria 

I&DT 

Apoio a 
investimentos de 

natureza 
inovadora, 

internacionalizá-
veis, com 

elevado grau de 
incorporação 

nacional e 
criação de 
emprego 

qualificado 

Apoio a projetos 
de 

empreendorismo 
qualificado e 

criativo de PME, 
com menos de 2 

anos 
(financiamento 

pelos PO 
Regionais) 

Apoio ao 
investimento de 
PME em fatores 

dinâmicos de 
competitividade 

(estratégia, 
gestão e 

organização, 
logística, 

marketing, TIC, 
ecoinovação, 
qualidade,…) 

Apoio ao 
investimento de 

PME em  
internacionalização 

(presença em 
novos mercados, 

promoção e 
marketing 

internacionais, 
conhecimento e 
prospeção de 

mercados)  

INR: 25%/80% IR: 35%/75% (conv. até 50% em NR) 

Inovação 
Empresarial Empreendedorismo Qualificação de 

PME 
Internacionalização 

de PME 

Formação de RH (associada aos projetos) 

INR: 45%/85% (proj. conj.) 

Sistemas de incentivos às empresas 
Quadro resumo 



Tipologia de 
beneficiário 

Sistemas de incentivos às empresas 
Sistema de 

apoio à 
modernização 
e capacitação 

da AP 

Sistema de 
apoio à 

investigação 
científica e 
tecnológica 

Sistema 
de apoio 
a ações 

coletivas 

Incentivos à 
inovação 

empresarial 
e 

empreende-
dorismo 

Incentivos à 
qualificação e 
internaciona-

lização das 
PME 

Incentivos 
à I&DT 

Empresas 
privadas X X X 

(líder) X 

Associações X 
(promotor) X 

Entidades 
públicas X X X 

(líder) X 

* Regra geral Projetos 
conjuntos 

Projetos em 
copromoção 

Sistemas de incentivos e de apoio 
Matriz de relacionamento beneficiário-sistema * 

Projetos em 
copromoção 



Projeto individual 

Projeto em co-promoção (vários 
promotores, sendo um o líder) 

Projeto conjunto (entidades 
públicas ou sem fins 
lucrativos e empresas) 

Sistemas de incentivos e de apoio 
Modalidades de apresentação de candidaturas 





Aviso para 
Apresentação de 

Candidaturas 
Candidaturas 

Análise e 
seleção de 

candidaturas 
Decisão 

•Os Avisos são 
publicados no 
site do 
Portugal 2020 

(ver calendário 
atualizado) 

•Entrada única 
de 
candidaturas, 
via formulário 
online, 
através do 
Balcão 2020 

•Ordenação e 
seleção de 
candidaturas 
com base em 
análise de 
mérito 
absoluto e 
relativo dos 
projetos 

•Os Avisos 
definem o 
processo de 
análise e 
prazo para 
comunicação 
da decisão ao 
beneficiário 

Sistemas de incentivos e de apoio 
Processo de apresentação e seleção de candidaturas  

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Planos/Lista Avisos _CIC_ 11nov_AprovCIC_rev_20_11.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Planos/Lista Avisos _CIC_ 11nov_AprovCIC_rev_20_11.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx


Os Avisos para Apresentação de Candidaturas 
definem: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E 
TIPOLOGIAS DE PROJETOS A 

APOIAR NO CONCURSO 

CONDIÇÕES DE 
ELEGIBILIDADE ESPECÍFICAS 

PROCEDIMENTOS E PRAZOS 
DE ANÁLISE, SELEÇÃO E 

DECISÃO DAS 
CANDIDATURAS 

REFERENCIAL DE ANÁLISE 
DO MÉRITO DOS PROJETOS 

Sistemas de incentivos e de apoio 
Processo de apresentação e seleção de candidaturas  

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL DO 
APOIO 

PROGRAMAS 
OPERACIONAIS 

FINANCIADORES 



Sistemas de incentivos e de apoio 
Tópicos a considerar 

Tipologias de projetos a apoiar no âmbito do Aviso 

Critérios de elegibilidade (do promotor e do projeto) 
– resultantes do Regulamento Específico e do Aviso 

Critérios de seleção (do projeto) – definidos no 
Referencial de Mérito do Aviso 

Taxa de incentivo (base e majorações) e natureza do 
incentivo (reembolsável/não reembolsável) 

Tipologias e condições de elegibilidade de despesas 



Consultar: 

•Regulamento 
Específico CI; 

•Avisos (e Referenciais 
de Mérito); 

•Formulários de 
candidatura e guias de 

preenchimento 

•FAQ (em permanente 
atualização) 

•Verificar se o projeto 
a candidatar cumpre 
as condicionantes 

aplicáveis ao 
sistema em questão 
(nomeadamente as 
definidas no Aviso 

aplicável) 

•Preparar a 
candidatura com 
antecipação, em 

função das 
datas 

estabelecidas 
no Aviso 
aplicável 

Autoridades de Gestão dos Programas 
Operacionais / Organismos Intermédios 

•Esclarecer, junto das autoridades públicas responsáveis, todas as 
questões que surjam a respeito do processo de candidatura, 

acompanhamento da execução e encerramento do projeto 

Sistemas de incentivos e de apoio 
Conselhos úteis 

http://www.poci-compete2020.pt/regulamentacao/detalhe/Portaria-57-A-2015
http://www.poci-compete2020.pt/regulamentacao/detalhe/Portaria-57-A-2015
http://www.poci-compete2020.pt/faq
http://www.poci-compete2020.pt/faq


Apoios 
diretos 

Apoios 
indiretos 

Um Programa 
dirigido às 
Empresas 



francisco.nunes@poci-compete2020.pt 
www.poci-compete2020.pt 
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