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O presente conteúdo é válido no contexto do presente evento como complemento à intervenção do representante do IAPMEI.
Não é permitida a reprodução total ou parcial dos conteúdos, sem o prévio consentimento do IAPMEI
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Prioridades 2021-2030
Transição digital - condição de competitividade para as PME: Tecnologia > Dinâmicas
de investimento> Competências e qualificações disponíveis > Qualidade das
estratégias empresariais > Capacidade de inovação colaborativa - redes de inovação
aberta > …. Novos desafios emergentes do mercado global e de novos modelos de
negócio
Economia Circular – Extrair o máximo valor económico de um conjunto de recursos,
dissociando o crescimento económico do consumo de recursos não renováveis
Implica a remodelação da cadeia de valor, da conceção até ao final do ciclo de vida do
produto através da inovação em novos processos, produtos, serviços e novos
modelos de negócio
Colaboração e redes de inovação – A colaboração permite aceder a recursos e
competências de outras entidades ultrapassando limitações individuais,
permitindo que cada entidade se especialize nas suas competências únicas.
A digitalização dos fluxos informacionais e físicos, facilita o processo.
A rede é uma empresa virtual representando uma Cadeia de Valor agregada.
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Fundos até 2030

Incentivos Financeiros – Guia para a economia circular

● O IAPMEI gere sistemas de incentivo
que visam aumentar a competitividade
das empresas através da inovação de
seus processos e produtos, serviços e
modelos de negócios, tornando-as
mais eficientes no contexto da
economia circular.
● Guia de sistemas de incentivo
financeiro da economia circular:
GuiaEconomiaCircular (iapmei.pt)

I&D Empresas

Inovação produtiva

Qualificação das PME

Desenvolvimento de
novos produtos ou
processos ecoinovadores e
sustentáveis baseados
em I&D

Novos modelos de
negócio, novos produtos
ou implementação de
novos processos ecoinovadores e
sustentáveis

Reforço das
competências em ecoinovação

Intensidades de Auxílio Máximas aplicáveis a empresas
(RGIC Regulamento UE 651/2014)
I&D

• Auxílios à investigação e desenvolvimento e inovação (art. 25.º):
• 25% para Investigação experimental
• 50% para investigação industrial e estudos de viabilidade
Médias +10pp ou Pequenas +20pp | Coop. ou div. ampla +15pp. Até máx. de 80%

Investimento
produtivo

• Auxílios com finalidade regional (art.14º), (Mapa de Auxílios Regionais 2021-2027):
• Açores: 50% | Madeira: 40%
• Norte, Centro e Alentejo: 30%
• Regiões a designar pelo Estado Membro 10% ou 15%.
Médias +10pp ou Pequenas +20 pp (apenas em proj. com DE<50M€)
• Auxílios ao investimento a favor das PME (art.17º): Pequenas: 20% | Médias 10%

Qualificação e
Internacionalização

• Auxílios em matéria de consultoria (art.18º), às PME para a participação em feiras (art.
19º), à inovação a favor das PME (art.28º): 50% PME
• Auxílios à inovação em processos e organização (art. 29º): 50% PME | 15% Não PME em
cooperação c/ PME

Formação

Auxílios à formação (art.31º): Intensidade de Auxílio: 50% + 10pp desfavorecidos | + 10pp
Médias ou + 20pp pequenas
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PRR - Componentes

PRR – Versão integral (transparencia.gov.pt)

PRR | Transição Climática – Descarbonização da Indústria

Uma das dimensões do Plano de Recuperação e
Resiliência é a TRANSIÇÃO CLIMÁTICA, onde se insere a
DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA.

A Componente 11 – Descarbonização da Indústria, visa
alavancar a descarbonização do setor industrial e
empresarial e promover uma mudança de paradigma na
utilização dos recursos, concretizando as medidas do
Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e
contribuindo para acelerar a transição para uma
economia neutra em carbono.

PRR | Transição Climática – Contributo para o objetivo transição climática do MRR
Domínios Mecanismo de Recuperação e Resiliência
Regulamento (UE) 2021/241
“024ter - Eficiência energética e projetos de
demonstração nas PME ou grandes empresas e
medidas de apoio que cumprem os critérios de
eficiência energética”

Condições adicionais
Contribuir para uma redução
média ≥30% das emissões
diretas e indiretas de GEE nas
instalações industriais apoiadas

“022 - Processos de investigação e de inovação,
transferência de tecnologias e cooperação entre
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na
resiliência e na adaptação às alterações climáticas”
“029 - Energia renovável: solar”
“032 – Outras energias renováveis (incluindo a energia
geotérmica)”
“033 – Sistemas energéticos inteligentes (incluindo as
redes inteligentes e sistemas de TIC) e respetivo
armazenamento”

Demonstrar o enquadramento
no domínio selecionado

Os investimentos
acessórios em economia
circular, (substituição de
matérias-primas por
subprodutos, à
incorporação de
resíduos, e às simbioses
industriais) , são
admissíveis se incluídos
em projetos
enquadrados num dos 5
domínios de intervenção
contribuindo clara e
significativamente para a
redução de emissões de
GEE na indústria;

PRR | Transição Climática – C11 Descarbonização da Indústria

O investimento na componente Descarbonização da Industria destina-se a promover e apoiar:
Aviso N.º 01/C11-i01/2021 – 10 M€
• Desenvolvimento de roteiros de descarbonização da
industria e capacitação das empresas.

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;

Apoio à elaboração de roteiros de
descarbonização da indústria e capacitação
das empresas

Aviso N.º 02/C11-i01/2022 – 705 M€
Apoio à Descarbonização da Indústria

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

PRR | Transição Climática – C11 Descarbonização da Indústria
Garantir o principio de Do No Significant Harm –DNSH
Lista de atividades excluídas de acordo com o princípio do “Do No Significant Harm” (DNSH):
- Atividades relacionadas com combustíveis fósseis, incluindo utilizações a jusante ;
- Atividades abrangidas pelo Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da UE (CELE) que alcancem
emissões de gases com efeito de estufa previstas não inferiores aos parâmetros de referência aplicáveis;
- Atividades relacionadas com aterros de resíduos, incineradores e estações de tratamento mecânico e
biológico;
- Atividades em que a eliminação de resíduos a longo prazo pode causar danos no ambiente.

Investimentos Elegíveis (exemplos do anexo III do AAC)
a) Processos e Tecnologias de baixo carbono
• Introdução de novos processos produtos e
modelos de negócio inovadores ou a alteração
de processos visando a sua descarbonização e
digitalização, incluindo tecnologias e soluções
limpas e inovadoras de baixo carbono;
•Incorporação de novas matérias primas, de
combustíveis derivados de resíduos, incluindo
biomassa e biogás;
•Recurso a simbioses industriais e medidas de
economia circular, incorporando inovação;
•Substituição e/ou adaptação de equipamentos
e processos para novas tecnologias
sustentáveis e vetores de energia renovável;
•Adoção de gases fluorados de reduzido
potencial de aquecimento global.
•Eletrificação dos consumos finais de energia
na indústria e do reforço do acesso e da
qualidade de serviço, principalmente em
zonas industriais.

b) Medidas de eficiência energética
• Investimentos para reduzir o consumo de
energia e as emissões de gases com efeito de
estufa, exemplos:

c) Incorporação de energia de fonte renovável
e armazenamento de energia
•Instalação de sistemas de produção de energia
elétrica a partir de fonte de energia renovável
para autoconsumo (1)

•Otimização de motores, turbinas, sistemas de
bombagem e sistemas de ventilação

•Instalação de equipamentos para produção de
calor e/ou frio de origem renovável

•Otimização de sistemas de ar comprimido

•Incorporação de hidrogénio e de outros gases
renováveis na indústria,

•Substituição e/ou alteração de fornos,
caldeiras e injetores
•Recuperação de calor ou frio

•Instalação de sistemas de cogeração de
elevada eficiência baseados exclusivamente
em fontes de energia renovável

•Otimização da produção de frio industrial

•Sistemas de armazenamento de energia

•Adoção de sistemas de monitorização e gestão
de consumos que permitam gerir e otimizar os
consumos de energia aproveitando o potencial
da digitalização e a automação

(1) A despesa elegível com a instalação de sistemas
de produção de energia elétrica a partir de fonte
solar para autoconsumo está limitada a 30% do
montante de investimento total elegível da
operação, não considerando o próprio montante de
investimento na produção de energia elétrica a
partir de fonte solar.

Componente 16: Empresas 4.0

Contexto:
A pandemia COVID-19 veio reforçar a importância do digital para assegurar a continuidade da atividade das empresas e para a promoção da inclusão social;
►De acordo com os resultados do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (Digital Economy and Society Index – DESI 2020), Portugal ocupa o 19º lugar, posicionandose abaixo da média europeia;
►As dimensões em que o país apresenta mais fragilidades são as do “Capital Humano” e da “Utilização de serviços Internet”, ao qual acrescem vários itens na dimensão de
“Integração das tecnologias digitais”, fatores que se traduzem em limitações na capacidade digital das empresas;
►No que respeita à integração das tecnologias digitais nas empresas, Portugal encontra-se posicionado no 16.º lugar, tendo uma pontuação global abaixo da média;
►A percentagem de PME que vende online (16%) situa-se abaixo da média UE (18%), posicionando-se de forma semelhante se considerado apenas as vendas online
transfronteiras (7,8% vs. 8,4% na média UE), o que demonstra que as PME portuguesas são menos ativas digitalmente que as suas homólogas;
►A economia portuguesa é maioritariamente composta por microempresas em setores tradicionais, com menor capacidade para assumirem investimentos em tecnologia e em
recursos humanos com o perfil necessário à sua penetração no mercado de vendas online.

Componente 16: Empresas 4.0

Objetivos:
Reforçar a digitalização das empresas de modo a recuperar o seu atraso face ao processo de transição digital em curso;

Reforçar as competências digitais dos trabalhadores do setor empresarial;
Modernizar o modelo de negócio das empresas bem como os seus processos de produção, incluindo a desmaterialização dos fluxos de trabalho;
Criar novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços;
Incorporar tecnologias disruptivas nas propostas de valor das empresas;

Estimular o empreendedorismo de base digital.

PRR | Transição Digital
C16. Empresas 4.0
Capacitação Digital das
Empresas
TD-C16-i01

• Academia Portugal Digital

• Emprego + Digital 2025

100 M€

• Comércio Digital – Bairros Digitais
• Comércio Digital – Aceleradoras
• Comércio Digital – Internacionalização via e-commerce
Transição Digital das
Empresas
TD-C16-i02

• Emp. – Reforço da SUP

• Emp. – Vales incubadoras/aceleradoras

450 M€

• Emp. – Vouchers produtos verdes e digitais para Startups
• Coaching 4.0
• Rede Nacional de Test Beds
Catalisação Digital das
Empresas
TD-C16-i03

• Digital Innovation Hubs
• Desmaterialização da faturação

100 M€

• Selos de certificação
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Capacitação Digital das Empresas

- TD-C16-i01

►Academia Portugal Digital – 6 M€
► Emprego + Digital – 94 M€

Criação de dois programas de formação interligados, que visam colmatar lacunas nas competências digitais,
dos trabalhadores (funcionários e empresários) e das empresas
● Implementação Plataforma e Programa de desenvolvimento de competências digitais em larga escala que
deverá permitir aos trabalhadores do setor empresarial
(1) produzir uma autoavaliação do atual nível de competências digitais;
(2) receber um plano personalizado de capacitação em competências digitais com metas concretas;
(3) aceder a recursos de formação online que permitam adquirir novas competências e atingir os objetivos pré indicados;
(4) desenvolver um passaporte pessoal que discrimine e centralize a informação das competências digitais do trabalhador (em articulação sempre que justificável com outros
sistemas, nomeadamente o passaporte Qualifica).
(5) permitir uma avaliação das competências digitais de cada empresa participante e contribuir para a identificação de prioridades de formação contínua, recrutamento e
investimento.

● Programa de capacitação em tecnologias digitais
(1) visa responder aos desafios e oportunidades de diversos setores empresariais nomeadamente indústria, comércio, serviços, turismo, agricultura, economia do mar e
construção, fortemente impactados pelos processos de transformação digital e pela pandemia do COVID19
(2) este programa é uma vertente de especialização da “Academia Portugal Digital” operacionalizando a capacitação em formato de ensino presencial e misto.

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 valorização e digitalização das zonas comerciais, através da criação de 50 Bairros Digitais
(1) Implementação ou reforço da conetividade, bem como a infraestrutura digital local
(2) adoção de soluções conexas como a instalação de beacons ou «mupis» interativos
(3) harmonização urbanística dos espaços com a experiência digital, na coordenação da oferta e integração de tecnologia em equipamentos e infraestruturas adjacentes aos Bairros;
(4) integração de soluções tecnológicas de gestão de entrega de encomendas e a adoção de meios de pagamento eletrónicos, de forma a digitalizar a experiência de consumo, assim como a própria
alavancagem digital dos modelos de negócio

● Estímulo à transição digital de 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

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€

● Reforçar a SUP
(1) implementação de Plataforma, a desenvolver através de um concurso internacional, com funcionalidades, entre outras, de market place dinâmico, tornando-se uma ferramenta de extrema utilidade
para todo o ecossistema
(2) mapeamento de 5.000 Startups

● 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€

● 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 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

Transição Digital das Empresas

- TD-C16-i03

► Digital Innovation Hubs – 60 M€

● Ampliar a rede de DIH
(1) Já em desenvolvimento no âmbito do Digital Europe Programme (DEP), será assim aumentada a escala de cada um dos EDIH que a
Comissão Europeia venha a selecionar (estimados nesta fase entre 4 a 5) e alcançado um maior número e diversidade de DIH que
possam apoiar as empresas portuguesas, segmento-as sectorialmente em função das suas necessidades específicas e fomentando o
desenvolvimento de uma cultura colaborativa, promovendo a inovação aberta e o desenvolvimento de competências
(2) A criação de cada DIH (incluindo os da rede europeia) implicará a fundação de uma incubadora/aceleradora para fomentar o
ecossistema de empreendedorismo associado aos sectores abrangidos pelo hub. Este esforço será suportado, entre outras, em 3
tecnologias chave (HPC, IA e cibersegurança)

(3) Beneficiários finais: entidades organizadas em consórcios (empresas, instituições privadas sem fins lucrativos, inst. científicas e
tecnológicas, administração publica local)
(4) São elegíveis os seguintes custos: (i) custos de aquisição e/ou amortização de equipamentos e instalações, tanto de hardware
como de software; (ii) Pessoal qualificado do Polo de Inovação Digital para a prestação de serviços de transformação digital a PME ou
Administração Pública, incluindo subcontratação de especialistas; (iii) Custos com deslocações para pessoal do Polo, necessárias à
colaboração com outros Polos nacionais e europeus; (iv) Custos indiretos nos termos a definir pelos programas financiadores; (v)
Custos operacionais da Incubadora/Aceleradora: como recursos humanos e desenvolvimento de conteúdos formativos

Transição Digital das Empresas

- TD-C16-i03

► Desmaterialização da faturação – 10 M€
► Selos de Certificação – 30 M€

● Desmaterialização da faturação
(1) Automatizar o processo de aposição de assinatura eletrónica qualificada para a emissão de faturas através do Serviço de Assinatura de Faturas Eletrónicas
(SAFE) da AMA, bem como massificar a utilização de faturação em formato digital nas transações B2B e B2C disponibilizando uma solução com recurso à Morada
Única Digital que possibilitará o envio por email das faturas para o contribuinte
(2) No final de 2025 atingir 250.000 utilizadores e o envio acumulado de 700 milhões de faturas em formato digital com um nível de disponibilidade da solução
superior ou igual a 99,90%

● Selos de Certificação
(1) Disponibilização de 4 novas plataformas de certificação em cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade, bem como uma campanha de
divulgação e capacitação de organismos de avaliação de conformidade ou laboratórios de avaliação técnica e a conceção de selos nesses domínios
(2) Plataformas que irão suportar os processos de divulgação dos programas, requerimentos e submissões de pedidos de certificação, gestão do processo,
emissão e repositório centralizado das certificações e selos emitidos. A existência de plataformas centralizadas permitirá ainda o suporte à comunicação entre
todas os parceiros e entidades envolvidas nos processos, bem como a geração de dados processuais importantes para a monitorização do programa
(3) Espera-se com este investimento, contribuir para uma mudança estrutural no modo como se desenvolvem os negócios digitais e criar um impacto positivo e
de longo prazo no modo como são tratados e partilhados dados, aspeto fundamental no reforço da resiliência, confiança e segurança dos sistemas das empresas

Calendário

Calendários para execução e cumprimento de metas:

• As despesas e ações associadas aos projetos são elegíveis a partir da data de apresentação de
candidatura aos Avisos;
• Os projetos deverão ter uma duração máxima de 2 anos, podendo a mesma ser prorrogada
pelo IAPMEI em casos devidamente justificados
• Devem iniciar-se no prazo de seis meses após data da comunicação da decisão de aprovação;
• Os marcos e as metas devem ser cumpridos até 31.12.2025;
• A data-limite para a apresentação de despesas é 31.12.2025.
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QFP 2027| Agendas do Portugal 2030
Agenda 1 – Pessoas
Primeiro: Melhor
equilíbrio demográfico,
mais inclusão, menos
desigualdades

Agenda 2 –
Digitalização, inovação e
qualificação como
motores de
desenvolvimento

Sustentabilidade
demográfica

Promoção da
sociedade do
conhecimento

Promoção da
inclusão e luta
contra a exclusão

Inovação
empresarial

Resiliência do
sistema de calor
Combater as
desigualdades e a
discriminação
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Qualificação de RH

Qualificação das
instituições

Agenda 3 – Transição
climática e
sustentabilidade de
recursos
Descarbonização da
sociedade e
transição
energética
Tornar a economia
circular
Reduzir riscos e
valorizar os ativos
ambientais

Economia
sustentável do
mar/azul

Agenda 4 – Um país
externamente
competitivo e coeso
internamente

Competitividade
das redes urbanas
Competitividade e
coesão nas regiões
de baixa densidade
projeção da faixa
atlântica
Inserção territorial
no mercado ibérico
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Principais problemas nas candidaturas
• Investimento não sustentado por análise estratégica
• Viabilidade/Pressupostos financeiros e pouco consistentes
• Investimento não está alinhado com objetivos de politicas
setoriais, nomeadamente:
• Transição digital e climática
• Projeto de inovação
• Demonstrar ser transacionável e internacionalizável
• Início do investimento - demasiado cedo ou tardio

Links uteis:
https://www.iapmei.pt
https://transparencia.gov.pt
https://recuperarportugal.gov.pt
https://www.compete2020.gov.pt
httpps://european-union.europa.eu

Obrigada!
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
wwww.iapmei.pt
info@iapmei.pt
Linha Azul 808 201 201

| 213 836 237

O presente conteúdo é válido no contexto do presente evento como complemento à intervenção do representante do IAPMEI.
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