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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)

Incentivos? – Qual é a Estratégia de negócio?
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 60% 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

Financiamento PT2020 - Qualificação das PME
Tipologias

Qualificação das PME em
• Inovação organizacional e
de gestão; Economia
Digital e TIC; Marcas e
design; PI; Qualidade;
Transferência de
conhecimento;
Distribuição e logística;
Ecoinovação;

Investimento

Equipamento não produtivo,
software, proteção de
propriedade industrial e
consultoria especializada nos
domínios de intervenção do
projeto

Financiamento

• Não Reembolsável
• 40% em Lisboa
• 45% restantes
regiões

A candidatura …
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

A candidatura …
Só são enquadráveis atividades económicas que visam a produção de
bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis:

• Vendas ao exterior (exportações)
• Vendas indiretas ao exterior, de bens que venham a ser incorporados
em outros bens objeto de venda ao exterior
• Prestação de serviços a não residentes
• Substituição de importações, de bens ou serviços com saldo negativo
na balança comercial

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

Concursos
• Inovação Produtiva - Aviso 7/SI/2017 SI e Aviso 8/SI/2017 –
territórios de baixa densidade (POR Lisboa e Alentejo até 26 de
Maio de 2017 (19h) e PO Competitividade e internacionalização,
POR Norte, Centro e Algarve entre até 2 de Junho de 2017 (19h))
• Empreendedorismo Qualificado e Criativo Aviso 9/SI/2017 SI
e Aviso 10/SI/2017 - territórios de baixa densidade (POR Lisboa e
Alentejo até 26 de Maio de 2017 (19h) e POR Norte, Centro e
Algarve até 10 de Junho de 2017 (19h))
• SI Qualificação das PME Aviso 12/SI/2017 (POR Lisboa e
Alentejo até 10 de Maio de 2017 (19h) e PO Competitividade e
internacionalização, POR Norte, Centro e Algarve até 30 de Junho
de 2017 (19h))
• Aviso 13/SI/2017 ao SI I&DT – Vales Oportunidade de
Investigação (até 11 de Maio de 2017)

Obrigado

