
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMENTO PÚBLICO 

À CRIAÇÃO DE EMPRESAS 



CONTEÚDOS: 

PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 

PREPARAR UMA CANDIDATURA 

EXECUTAR UM PROJETO 





COMPETE 2020 (CRESC ALGARVE 2020) 



COMPETE 2020 (CRESC ALGARVE 2020) 
ESTRUTURA 

 

• Inovação Empresarial e Empreendedorismo 

 

•Qualificação e Internacionalização das PME 

 

• Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 



COMPETE 2020 (CRESC ALGARVE 2020) 
INOVAÇÃO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO 

• Inovação Produtiva (PME) 
• Criação 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) 
QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME 

• 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) 
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

• 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, …) 

• Internacionalização de I&D - Preparação e submissão de candidaturas 
a programas de I&I da UE 

• Demonstradores  - Evidenciar, perante um público especializado, as 
vantagens económicas e técnicas de novas soluções tecnológicas 

• Mobilizadores - Transferência do conhecimento junto das empresas 



VALORIZAR - PROGRAMA DE APOIO À VALORIZAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DO DESTINO 



VALORIZAR - PROGRAMA DE APOIO À VALORIZAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DO DESTINO 

 

•Linhas de Apoio: 
•Valorização Turística do Interior 
 
•Turismo Acessível 
 



VALORIZAR 
VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR 

 

• Valorização ou incremento da oferta de Cycling & Walking 

• Valorização do património e dos recursos endógenos das regiões ou 
de desenvolvimento de novos serviços turísticos com base nesse 
património 

• Desenvolvimento de atividades económicas do turismo ou com 
relevância para o setor, e valorização e qualificação das aldeias 

• Estruturação de programas de visitação turística em destinos de 
interior 

• Calendários de eventos com potencial turístico 



VALORIZAR 
TURISMO ACESSÍVEL 

 

 Adaptação de espaços públicos, recursos e 
serviços de interesse turístico a pessoas com 
necessidades especiais, temporárias ou 
permanentes, de modo a garantir um 
acolhimento inclusivo a todos os turistas 



SI2E - SISTEMA DE INCENTIVOS AO 
EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO 



• Complemento aos atuais incentivos às empresas do domínio da 
competitividade 

• Apoio simplificado a pequenos investimentos empresariais de base 
local - Micro e pequenas empresas 

• Restrições sectoriais (pesca e aquicultura; produção agrícola primária 
e floresta 

SI2E - SISTEMA DE INCENTIVOS AO 
EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO 



MAR 2020 



MAR 2020 
PRIORIDADES 

• Prioridade 1 – Promover uma Pesca Ambientalmente Sustentável, eficiente em 
termos de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento 

• Prioridade 2 – Promover uma aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente 
em termos de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento 

• Prioridade 3 – Fomentar a execução da Política Comum de Pesca 

• Prioridade 4 – Aumentar o emprego e a Coesão Territorial (DLBC) 

• Prioridade 5 – Promover a comercialização e a transformação dos produtos da 
pesca e aquicultura 

• Prioridade 6 – Fomentar a execução da Política Marinha 



PDR2020 



PDR2020 
ÁREAS 

• Área 1. Inovação e Conhecimento 

 

• Área 2. Competitividade e Organização da Produção 

 

• Área 3. Ambiente, Eficiência no Uso dos Recursos e Clima 

 

• Área 4. Desenvolvimento Local  



IEFP – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 



IEFP – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

• Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do 
Próprio Emprego (PAECPE) 

 

• Programa Investe Jovem 



IEFP – PAECPE 
MODALIDADES 

1. Apoio à criação de empresas através das linhas de acesso ao 
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro  

 MICROINVEST (< 20.000€) / INVEST+ (<100.000) 

 

2.   Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de 
prestações de desemprego. 



IEFP – PROGRAMA INVESTE JOVEM 
MODALIDADES 

1.  Apoio financeiro ao investimento; 

2. Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores; 

3. Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de 
competências e para a estruturação e consolidação do projeto. 



LINHA CAPITALIZAR 



LINHA CAPITALIZAR 
OBJETIVOS 

Apoiar investimentos de longo prazo 

Criar condições mais vantajosas de financiamento para Micro e 
Pequenas Empresas 

Alavancar a oferta de soluções de financiamento para 
investimentos em projetos com fundos comunitários 

Ampliar a oferta de operações de Fundo de Maneio 

Alargar o acesso a plafonds de crédito a todas as empresas. 



LINHA CAPITALIZAR 
MODALIDADES 

1.  LINHA “MICRO E PEQUENAS EMPRESAS” 

2. LINHA “FUNDO DE MANEIO” 

3. LINHA “PLAFOND DE TESOURARIA” 

4. LINHA “INVESTIMENTO GERAL” 

5. LINHA “INVESTIMENTO PROJETOS 2020” 



PREPARAR UMA CANDIDATURA 



PREPARAR UMA CANDIDATURA 

• Análise estratégica e posicionamento da empresa (áreas de 
competitividade críticas para o negócio) 

• Plano financeiro coerente com a estratégia, histórico da empresa e 
do setor 

• Grau e Tipo de Inovação 

• Estado da Arte do setor (I&D) 

• Alinhamento com RIS 3 regional 

• Regulamentos e Avisos 

 

 



EXECUTAR UM PROJETO 



EXECUTAR UM PROJETO 

• Candidatura vs Execução 

• Orçamentos > Faturas 

• Faturas > Pagamentos 

• Alterações possíveis se devidamente fundamentadas 

• Pedidos de pagamento 



MAIS INFORMAÇÕES 

www.poci-compete2020.pt 
www.algarve2020.pt 

www.turismodeportugal.pt 

www.mar2020.pt 

www.pdr-2020.pt 

www.algarve2020.pt 

www.iefp.pt 
www.pmeinvestimentos.pt 



15h00  

WORKSHOP  
Sistemas de Incentivos  
à Criação de Empresas 
Local: Campus da Penha,  
Complexo Pedagógico 
 

SEGUNDA 19  



QUESTÕES?? 

OBRIGADO 

 
 

RODRIGO BEJA 


