
Incentivos ao Investimento

10º aniversário do programa Lisboa empreende +



O contexto



Os desafios





✓ Recursos humanos

✓ Sistema científico 

✓ Ecossistema empreendedor 

✓ Investimento estrangeiro

➢ Necessário mais investimento em inovação

➢ Impacto da inovação nas vendas

➢ Sustentabilidade ambiental



Fundos até 2030



Banco de Fomento

Fontes:

Gestores

Instrumentos

Empresas

SPGM - Garantia Mútua; FCGM

Norgarante LisgaranteGarval

Nacionais: Reembolsos, OE, … | Comunitárias: QFP2027, PRR-NextGenEU, Portugal 2020, …

Operadores

Incentivos Crédito Garantia

IAPMEI no Alinhamento dos Instrumentos de Financiamento 

IFD; PME Investimentos; FINOVA / …….

Venture capital

IAPMEI

Bancos: Linhas de Crédito (ex: 
PME Crescimento, ...)

Portugal 
Ventures

FCR

Soc. CAP RISCO

Fundos: seed – earlystage -
corporate

Business 
Angels
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Prioridades europeias para os fundos no Portugal 2021-2027

• O investimento na investigação e inovação, enquanto instrumento para melhorar o 
valor acrescentado e reforçar a inovação nas empresas em todos os setores

• A colaboração entre a investigação pública e privada e a mobilidade de recursos 
humanos qualificados entre instituições de I&D e empresas

Melhorar as capacidades 
de investigação e 
inovação

Uma Europa mais inteligente — transformação industrial inovadora e inteligente

Tirar proveito das 
vantagens da 
digitalização

• Desenvolvimento de competências digitais orientadas para o mercado
• Apoiar a integração das tecnologias digitais nas empresas e nos processos de 

produção das micro, pequenas e médias empresas

Crescimento e a 
competitividade das 
pequenas e médias 
empresas 

• Expandir as atividades das PME, criar emprego, incentivar a internacionalização e 
promover uma transformação industrial neutra em termos climáticos

• Fomentar o ecossistema empresarial, a ligação em rede entre Não PME, PME e 
ENESII, novos instrumentos de comercialização, o reforço das competências de 
gestão e da literacia financeira, a partilha de conhecimentos entre setores e para 
além das fronteiras nacionais



PRR - Componentes

PRR – Versão integral (transparencia.gov.pt)

https://transparencia.gov.pt/fundos-europeus/prr/barometro#prr_external_info_id


Pactos de Inovação
Transformar estruturalmente o tecido produtivo 
com impactos relevantes no emprego qualificado e 
produção de bens e serviços transacionáveis.

• Valor de investimento indicativo mínimo de 50 

milhões de euros

• Desenvolvimento por um Consórcio que 

integre, preferencialmente, um mínimo de 10 

entidades, incluindo empresas (pelo menos 

uma Não PME) e ENESII 

• Estar concluído e com resultados concretizados 

até 31.12.2025

Projetos Mobilizadores de 
Agendas de Inovação
Investimentos promovidos por empresas, em 
articulação com instituições de I&I, para 
concretizar o desenvolvimento e transferência 
da I&D e a sua transformação em novos bens e 
serviços nas áreas estratégicas inovadoras 
selecionadas como alvo na agenda.

• Valor de investimento indicativo mínimo de 
EUR 20 milhões

• Duração máxima de 36 meses

C05 Agendas – Tipologias de Projetos

Iniciativas coletivas desenvolvidas em Consórcios liderados por Empresas





Funchal

Angra do 
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PRR | Transição Climática – C11 Descarbonização da Indústria

O investimento na componente Descarbonização da Industria destina-se a promover e apoiar: 

Esta iniciativa é crucial para que a industria possa contribuir para as metas de redução de emissões de 
gases com efeito de estufa (45% a 55%), de incorporação de energias renováveis no consumo bruto de 
energia final (47%) e de eficiência energética (35%) assumidas por Portugal.

a) Processos e tecnologias de baixo carbono na 
industria;

b) Medidas de Eficiência energética na indústria;

c) Incorporação de energia de fonte renovável e 
armazenamento;

Aviso N.º 02/C11-i01/2022

Apoio à Descarbonização da Indústria

• Desenvolvimento de roteiros de descarbonização da 
industria e capacitação das empresas.

Aviso N.º 01/C11-i01/2021

Apoio à elaboração de roteiros de 
descarbonização da indústria e capacitação 
das empresas
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PRR | Transição Digital

• Academia Portugal Digital – Portugal Digital

• Emprego + Digital 2025 - IEFP

• Comércio Digital – Bairros Digitais - DGAE

• Comércio Digital – Aceleradoras - DGAE

• Comércio Digital – Int. via e-commerce - AICEP

• Emp. – Reforço da SUP – Startup Portugal

• Emp. – Vales incubadoras/aceleradoras – Startup Portugal

• Emp. – Vouchers para Startups – Startup Portugal

• Coaching 4.0 – Portugal Digital

• Rede Nacional de Test Beds – Portugal Digital

• Digital Innovation Hubs - IAPMEI

• Desmaterialização da faturação - AMA

• Selos de certificação - INCM

Capacitação Digital 
das Empresas

TD-C16-i01

Transição Digital 
das Empresas

TD-C16-i02

Catalisação Digital 
das Empresas

TD-C16-i03

100 M€

450 M€

100 M€

C16. Empresas 4.0 



Transição Digital das Empresas - TD-C16-i02

► Comércio Digital – Bairros Digitais – 55 M€ 
► Comércio Digital – Aceleradoras – 55 M€
► Comércio Digital – Internacionalização via e-commerce – 25 M€

● Estímulo à transição digital de 30.000 micro, pequenas e médias empresas com atividade 
comercial, através da criação de 25 aceleradoras de proximidade, locais e regionais

(1) avaliar a maturidade digital das empresas, propor um plano de transição e acompanhar os operadores económicos 
do comércio e que prestam serviços de proximidade, nomeadamente no que diz respeito à criação ou reforço da sua 
presença digital e à adaptação do seu modelo de negócio

(2) visa apoiar a transição digital de 30.000 PME do sector comercial

● Desenvolvimento de serviços de suporte digital aos processos de internacionalização de 
1.500 PME

(1) promoção do comércio eletrónico para novas exportadoras 

(2) lançamento de um novo programa de apoio individualizado para a promoção digital, orientado para a diversificação 
de mercados para empresas que já tenham experiência internacional consolidada

Bairros Comerciais Digitais | AVISO ABERTO ATÉ 31 DE 
MARÇO (até às 19h00) > Aviso N.º 01/C16-i02/2022

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/20220107AvisoPRR_BairrosDigitais.aspx


Transição Digital das Empresas - TD-C16-i02

► Empreendedorismo – Reforço da SUP – 15 M€
► Empreendedorismo – Vales Incubadoras/Aceleradoras – 20 M€
► Empreendedorismo – Vouchers produtos verdes e digitais para Startups – 90 M€

● 400 Vales Incubadoras/ Aceleradoras
(1) investir no aumento dos recursos das incubadoras/aceleradoras bem como apostar na capacitação dos seus RH e na sua própria 
transição digital

(2) convertidos em serviços de capacitação dos colaboradores das Incubadoras/Aceleradoras e apoio na gestão administrativa (reforço 
de RH ou serviços externos)

(3) captação de investimento (Investimento e esforços na área comercial), gestão de portfólio e serviços de coaching

● 3.000 Vouchers para Start-ups - Novos Produtos Verdes e Digitais
(1) apoiar start-ups que têm ou querem desenvolver modelos de negócio digitais com forte componente verde

(2) permitir a redução dos impactos da poluição, que fomentam a economia circular, que constituem novas soluções para a produção de energia 
e/ou que se caracterizam pela utilização de Dados Abertos ou Inteligência Artificial

(2) Os vouchers podem ser utilizados em recursos humanos altamente qualificados, contribuindo para atividades de I&D ou na aquisição de 
serviços de incubação, aceleração ou consultoria que estejam relacionados com o mesmo objetivo



Transição Digital das Empresas - TD-C16-i02

► Coaching 4.0 – 40 M€
► Rede Nacional de Test Beds – 150 M€

● 4.000 vales Coaching 4.0
(1) Enquadrado no programa nacional Indústria 4.0, esta iniciativa procura suportar a integração de investimento em tecnologia nas empresas e 
desenvolver competências nas empresas para facilitar a sua transformação organizacional e digital

(2) 4.000 vales convertíveis em despesas relacionadas com ações formativas e de consultoria

● Rede Nacional de 30 Test Beds
(1) Criação de uma rede nacional colaborativa de 30 "Test Beds" através de infraestruturas que visam criar as condições necessárias às empresas 
para o desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços e acelerar o processo de transição digital, seja via um espaço e de equipamento 
físico com forte componente digital ou de simulador virtual/digital

(2) O objetivo desta rede colaborativa é aumentar o número de pilotos de produto (digitais ou apenas possíveis de produzir com recurso à 
digitalização de processos e de ferramentas digitais) que se tornam comercialmente viáveis atravessando o que é apelidado de “vale da morte”, 
correspondente à passagem de validação em laboratório (TRL 4) à fase de protótipos em ambiente industrial (TRL7), e partilhar
conhecimento/experiência através de casos de estudo, para contribuir para a aprendizagem de processos digitais por parte das PMEs



Acordo de Parceria – Portugal 2030 e PRR



Os imperativos…



✓ Capitalização e ganhos de escala

✓ Investimento 

✓ Internacionalização

✓ Inovação / colaboração 

✓ Produção com mais VA



✓ Soluções de Financiamento com apoio público 

adequadas às características da sua empresa e 

do seu projeto.

Portal do Financiamento 

✓ A informação encontra-se estruturada em 

função da dimensão empresarial, do setor de 

atividade ou das suas estratégias de 

investimento tais como o crescimento, expansão, 

exportação ou capitalização.

CAPITAL

SEGUROS DE 
CRÉDITO

INCENTIVOS 
FISCAIS

LINHAS DE CRÉDITO



REDESCOLABORATI
VAS / CLUSTERS



Obrigado
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