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Linhas Orientadoras
 Participação dos atores

 Criação de riqueza e de emprego

 Princípio da subsidiariedade

 Focalização nos resultados

 Concentração num número limitado de prioridades 

 Apoio e estímulo aos empreendedores e ao investimento

 Incentivo e estímulo à cooperação e à integração entre atores

 Coordenação e integração de intervenções e de 

financiamentos (incluindo com Programas  como o Horizonte 2020 

ou Europa Criativa)

 Otimização da utilização, dos efeitos e dos impactos dos 

recursos financeiros públicos

 Simplificação de procedimentos
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aumentar significativamente a 
competitividade, mobilizando e potenciando 

recursos e competências, 
visando a criação de emprego e a 

retoma da dinâmica de convergência com as 
economias mais desenvolvidas da UE

O PRINCIPAL DESAFIO CONSISTE EM: 

Competitividade e Internacionalização



Programa 
Temático

Programas Regionais

+

NORTE

CENTRO

ALENTEJO

NORTE CENTRO ALENTEJO LISBOA ALGARVE

Competitividade e Internacionalização



Melhorar as condições de transporte de mercadorias entre 
Portugal e o exterior, com repercussão na redução dos custos e 
tempos de operação para as empresas

Melhorar a capacitação, a eficiência e a integração dos serviços 
públicos, reduzindo custos de contexto

Aumentar a intensidade de tecnologia e conhecimento dos vários 
setores e do conjunto da economia

Aumentar o peso de atividades produtoras de bens e serviços 
transacionáveis e internacionalizáveis e a orientação exportadora 
das empresas portuguesas

Capacitar as PME para o prosseguimento de estratégias de 
negócio mais avançadas

Objetivos Estratégicos 
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2
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4

5



EIXO I

EIXO II

EIXO III

EIXO IV

EIXO V

EIXO VI

Reforço da investigação, do desenvolvimento 
tecnológico e da inovação (OT1)

Reforço da competitividade das PME e redução de 
custos públicos de contexto (OT3 e OT2)

Promoção da sustentabilidade e da qualidade do 
emprego (OT8)

Promoção de transportes sustentáveis e eliminação 
dos estrangulamentos nas principais redes de 
infraestruturas (OT7)

Reforço da capacidade institucional das autoridades 
públicas e das partes interessadas e da eficiência da 
administração pública (OT11)

Assistência Técnica

Estrutura



Internacionalização

Empreendedorismo

Qualificação e 
Inovação

TIC na 
Administração

Formação

Transportes

Eixo IV

Ciência e Criação de 
Conhecimento

Transferência de 
Conhecimento

I&D Empresarial

Redes e Clusters

Inovação Não PME

Capacitação da 
Administração

Eixo V

Estrutura



Desenvolvimento 

de produtos e 

serviços mais 

intensivos em 

conhecimento; 

cooperação entre 

entidades do 

Sistema de I&I e 

valorização do 

conhecimento

Qualificação de 
PME

Inovação

Principais Instrumentos
Sistemas de Incentivos

Empreendedorismo Internacionalização  
de PME

Apoios à 

inovação 

produtiva 

(produto, 

processo, 

métodos 

organizacionais 

e marketing).

Apoio a PME, 

com menos de 

um ano (PO 

Regionais)

Apoio ao 

investimento de 

PME em fatores 

dinâmicos de 

competitividade 

(estratégia, 

gestão e 

organização, 

logística, 

marketing, TIC, 

ecoinovação, 

qualidade,…

Apoios à 

internacionalização 

de PME (presença 

em novos 

mercados, 

promoção e 

marketing 

internacionais, 

conhecimento e 

prospeção de 

mercados) 

Projetos Simplificados (Vales – aquisição de serviços de consultoria).

Apoios à Formação

I&D

Instrumentos Financeiros (Business Angels e capital de risco)



Ações Coletivas

Apoios ao ecossistema do empreendedorismo (e.g. reforço das iniciativas de 

deteção e estímulo ao empreendedorismo)

Apoios à valorização e disseminação de conhecimento

Internacionalização  (e.g. ações de prospeção, conhecimento e acesso a novos 

mercados, processos colaborativos de internacionalização, promoção internacional)

Capacitação empresarial (e.g. ações de sensibilização para fatores críticos de 

competitividade, promoção de boas práticas, promoção de iniciativas de obtenção e 

produção de informação económica)

Apoios a redes e clusters

Apoios à Envolvente

Redução de custos de contexto para as empresas (e.g. modernização da 

administração pública)

Desenvolvimento dos transportes, potenciando a sua eficiência e sustentabilidade e 

ligação ao resto da Europa (e.g. investimento na ferrovia, nos portos e 

infraestruturas logísticas)

Principais Instrumentos



• Coordenação e gestão de parcerias de EEC de redes e clusters:

• Ações de clusterização no âmbito das cadeias de valor/fileiras alvo; 

• Ações visando a eficiência coletiva e o aumento de escala das 

empresas; 

• Ações de capacitação para a inovação e para a internacionalização;

• Ações de internacionalização das cadeias de valor/fileiras alvo; 

• Ações de disseminação de conhecimento e transferência de tecnologia; 

• Criação e promoção de marcas coletivas; 

• Atividades de colaboração internacional com outros clusters

• Inserção em plataformas internacionais de conhecimento e inovação;

• Ações de difusão da inovação no tecido económico de âmbito regional.  

• Participação em iniciativas europeias de colaboração e troca de experiências 

entre Estados-membros no domínio da clusterização e de I&DI, nomeadamente 

plataformas tecnológicas.

Apoios a Redes e Clusters
Tipologias de Apoios



Apoios a Redes e Clusters
Estratégia de Investigação e Inovação para uma 

Especialização Inteligente (RIS 3)

Domínios 

Prioritários para o 

país e regiões 

Áreas com especialização científica, 
tecnológica e económica, nas quais Portugal 
e/ou as suas Regiões detêm já um 
posicionamento competitivo revelado no 
quadro nacional/europeu ou que apresentam 
potencial de crescimento, bem como a criação 
de novas lideranças, propiciadoras de mudança 
estrutural na economia

Cluster



Orçamento

558 M€

3.247 M€FEDER

FSE

F Coesão

Privada

Pública

609 M€

1.486 M€

333 M€

4.414 M€

Fundo 

Comunitário

1.819 M€

Contrapartida

Nacional

CUSTO TOTAL
6.233 milhões de euros



EIXO
Fundo 

Comunitário

Contrapartida 

Nacional
Custo Total

EIXO I 1.400 679 2.079

EIXO II 1.632 868 2.500

EIXO III 396 99 494

EIXO IV 709 125 834

EIXO V 162 29 191

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 115 20 135

COMPETE 2020 4.414 1.819 6.233

Unid: M€

Orçamento por Eixo



crescimento competitividade

internacionalização

valor 
acrescentado coesão

Orientação para Resultados

qualificação



Avisos para Apresentação de Candidaturas

• Projetos Conjuntos de Internacionalização  

30 de dezembro de 2014  a 13 de fevereiro de 2015

• Projetos Conjuntos de Qualificação 

30 de dezembro de 2014  a 13 de fevereiro de 2015

• Publicação dos Regulamentos

• Definição do Plano de Avisos 2015/2016 

• Abertura de novos concursos

Próximos Passos:

Candidaturas através  do Balcão 2020 



• Projetos Âncora

3 projetos aprovados

957 mil euros de investimento elegível 

715 mil euros de incentivo

1.º Ciclo de Reconhecimento de EEC  
APOIOS QREN

• Projetos Complementares

SI QREN: Dados a 31 de dezembro de 2014



Obrigado pela atenção.

Jorge Abegão

Secretário-Técnico do COMPETE 
Coimbra, 28 de janeiro de 2015


