Programas Operacionais
e Sistemas de Incentivos
às Empresas

Da União Europeia vão chegar até 2020 mais de 20 mil milhões
de euros a Portugal. “Uma pipa de massa”, nas palavras do
ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso.
Consultores experientes e especializados

Apoiamos as empresas na preparação, elaboração
e acompanhamento de candidaturas, a projectos
co-financiados. Estamos disponíveis para análise/
diagnóstico de viabilidade de candidaturas e
projectos; ajudar e esclarecer na optimização
de apoios; e fazer todo o acompanhamento dos
processos
Estamos acreditados

A ADSO faz parte do conjunto de entidades
acreditadas nas tipologias Internacionalização,
Inovação e Empreendedorismo.
Em caso de dúvidas/esclarecimentos, não hesite em contactar-nos:

José Villa Cardoso
+351 938 454 798
jose@adso.pt

Sobre nós
ADSO Comunicação Global
• Primeira agência de comunicação global em Portugal.
• Mais de 20 anos de experiência no mercado
• Network com uma dezena de parceiros/fornecedores
• Todos os meios para dar resposta a qualquer solicitação na área da comunicação

Principais sectores em que actuamos
CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS

HOTELARIA
E TURISMO

INDÚSTRIA
ALIMENTAR

NOVAS
TECNOLOGIAS

SERVIÇOS
DE SAÚDE

TÊXTIL
E CALÇADO

COMÉRCIO
E SERVIÇOS

CONSULTORIA
E GESTÃO

COMÉRCIO
AUTOMÓVEL

INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS

CIÊNCIA
E EDUCAÇÃO

DESPORTO
E LAZER
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Para quem
trabalhamos
• De PME’s a PME’s Excelência
• Empresas nos primeiros lugares do ranking de internacionalização
• Presentes em mais de 30 países
• Líderes de mercado e players de relevo no sector
• Empresas certificadas e premiadas
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Como podemos
ajudar
Na ADSO encontra uma equipa de consultores disponíveis para:
• fazer levantamento das necessidades
• analisar e enquadrar a sua ideia para o projecto
• definir objectivos
• identificar o programa operacional que melhor se aplica ao seu projecto
• elaborar a candidatura
• acompanhar a implementação do projecto e solicitar pagamentos

Áreas apoiáveis
INTERNACIONALIZAÇÃO
MARKETING

NOVAS TECNOLOGIAS

AMBIENTE

QUALIFICAÇÃO

MUDANÇA ORGANIZACIONAL

Despesas elegíveis e tipologias
de projectos financiáveis pelo Portugal2020
 Benchmarking e estudos de mercado
 Consultoria especializada /
em economia digital
 Marketing internacional e promoção
no mercado interno/externo
 Planos de negócio, marketing e
comunicação

 Design, branding e campanhas de
marketing
 Marcas: criação, registo, lançamento,
promoção, gestão
 Material promocional, catálogos,
brochuras, etc.
 Feiras, missões, eventos

 Prospecção de mercados, vendas e
planos comerciais

 Vídeo, multimédia, apresentações
interactivas

 Processos de certificação e Sistema
de Gestão da Qualidade

 Websites, portais, lojas online, redes
sociais, marketing digital
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Em números
Os resultados das ideias

17

12

30

Projectos aprovados
no antigo QREN

Clientes PME Excelência

Presença efectiva em
30 países

11
MILHÕES

78%
Percentagem de clientes
com negócios no
estrangeiro

Financiamento obtido no
antigo QREN

55

1ª

Acções de promoção no
mercado externo

Agência de comunicação
global em Portugal
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+500
Postos de trabalho criados

O que é o
Portugal2020
O Portugal2020 vem substituir o QREN, organizando-se em programas operacionais
temáticos, programas operacionais regionais e programas de desenvolvimento rural.
Resulta de um acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, consagra a
política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover no país
nos próximos anos.

Programas operacionais temáticos no continente

• Competitividade e Internacionalização
• Inclusão Social e Emprego

• Sustentabilidade e eficiência no uso dos
recursos

• Capital Humano

Programas operacionais regionais

Programas de desenvolvimento rural
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Compete2020
Programa direccionado à Qualificação e Internacionalização, Inovação, e Investigação
e Desenvolvimento tecnológico das PME. Preconiza o investimento empresarial,
tecnológico, inovador e qualificado, reforço do empreendedorismo, do potencial
exportador e da internacionalização das empresas. Será o programa operacional com
maior dotação orçamental. Assenta em 3 sistemas de incentivos:

SI Qualificação PME – Sistema
de Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME
Apoia projectos direccionados para a intervenção nas PME, tendo
em vista a inovação, modernização e internacionalização, através da
utilização de factores dinâmicos da competitividade. Visa a promoção
da competitividade das PME através do aumento da produtividade, da
flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa no mercado
global.

SI I&DT – Sistema de Incentivos à
Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico nas Empresas
Visa investir na Investigação e Desenvolvimento para obter novos
produtos, serviços ou processos, economicamente viáveis. Visa intensificar
o esforço nacional de I&DT e criar novos conhecimentos com vista ao
aumento da competitividade das empresas.

SI Inovação – Sistema de Incentivos
à Inovação
Apoio a projectos de inovação produtiva. Visa a inovação no tecido
empresarial, pela via da produção de novos bens, serviços e processos que
suportem a progressão na cadeia de valor e reforço da orientação para
mercados internacionais, bem como do estímulo ao empreendedorismo
qualificado e investimento estruturante em áreas com potencial de
crescimento.
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Candidaturas
Sistemas de Incentivos ao Investimento das Empresas

Âmbitos: Qualificação, Internacionalização, Inovação, Empreendedorismo,
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

Candidaturas
Sistema de Incentivos




Qualificação
das PME

16 Mar – 13 Mai 2016

Para projectos que visem acções de qualificação de PME com o objectivo de
promover a competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta das PME ao
mercado global.

Incentivo Não reembolsável, 45%
Despesas elegíveis
Inovação organizacional e gestão:
• Introdução de novos métodos de organização do trabalho
• Reforço das capacidades de gestão, estudos e projectos
• Redesenho e melhorias de layout
• Acções de benchmarking, diagnóstico e planeamento
Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC)
• Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços
no mercado
• Criação e ou adequação dos modelos de negócios através da utilização das TIC
(utilização de ferramentas de inbound e outbound marketing).
Criação de marcas e design
• Concepção e registo de marcas
• Novas colecções e melhoria das capacidades design
Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos
• Melhoria das capacidades de desenvolvimento de produtos, processos e serviços

Candidaturas
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Candidaturas
Sistema de Incentivos

Qualificação
das PME




16 Mar – 13 Mai 2016

Despesas elegíveis (cont.)
Protecção de propriedade industrial
• Patentes, invenções, modelos de utilidade e desenhos ou modelos
Qualidade
• Certificação de sistemas de gestão da qualidade, ou outros relevantes para a
qualidade dos produtos, serviços, ou processos de gestão das empresas
• Certificação de produtos e serviços com obtenção de marcas e implementação de
sistemas de gestão pela qualidade total
Transferência de conhecimento
• Aquisição de serviços de consultoria e assistência técnica, nos domínios da
transferência de conhecimentos e certificação de sistemas de gestão da
investigação, desenvolvimento e inovação
Distribuição e logística
• Introdução de sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e
logística
Eco-inovação
• Incorporação dos princípios da eco-eficiência e da economia circular,
• Certificações de sistemas, serviços e produtos na área do ambiente, obtenção do
Rótulo Ecológico e sistema de ecogestão e auditoria (EMAS).

Candidaturas
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Candidaturas
Sistema de Incentivos

Internacionalização

das PME
16 Mar – 13 Mai 2016

Para projectos que reforcem a capacitação empresarial das PME para a
internacionalização, com vista a promover o aumento das exportações através do
desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de processos de
qualificação das PME para a internacionalização, valorizando os factores imateriais da
competitividade.

Incentivo Não reembolsável, 45%
Tipologia das operações e modalidade de candidatura
• Conhecimento de mercados externos
• Presença na web, através da economia digital
• Desenvolvimento e promoção internacional de marcas
• Prospecção e presença em mercados internacionais
• Marketing internacional
• Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou relações
externas
• Certificações específicas para os mercados externos
• Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos
• Melhoria das capacidades de desenvolvimento de produtos, processos e serviços

Tipologias apoiáveis
• Benchmarking, análise e estudos de mercado

• Design, branding, marcas

• Consultoria e marketing internacional

• Vídeo, multimédia, apresentações interactivas

• Planos de negócio, marketing e comunicação

• Websites, portais, lojas online, redes sociais,
marketing digital

Candidaturas
• Prospecção de mercado, vendas e planos comerciais
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Candidaturas

Critérios de
elegibilidade
Sistema de Incentivos Qualificação das PME
Sistema de Incentivos Internacionalização das PME

Critérios de elegibilidade dos beneficiários
• Dispor de contabilidade organizada
• Não ser uma empresa em dificuldade
• Não estar sujeita a uma injunção de recuperação
• Não ter salários em atraso
• Apresentar situação económico-financeira equilibrada (PME: Autonomia Financeira
≥ 15%)
• Ter concluído os projectos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma tipologia
de projecto

Critérios de elegibilidade dos projectos
• Despesas posteriores à data de candidatura (excepção: adiantamentos até 50% e
estudos desde que realizados há menos de 1 ano)
• Sustentado por uma análise estratégica
• Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento e
demonstrar efeito do incentivo
• Duração máxima de 24 meses e início de execução no prazo de 6 meses
• Formação profissional: projecto formativo coerente e consonante com os objectivos
do projecto

Candidaturas
ADSO Comunicação Global
+351 938 454 798
jose@adso.pt

Candidaturas Vales
Sistemas de Incentivos ao Investimento das Empresas

Âmbitos: Empreendedorismo, Internacionalização, Inovação, Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico



Candidaturas


Vale
Empreendedorismo
Concurso suspenso de momento.
Será reaberto oportunamente.

Objectivo Visa financiar a aquisição de serviços de consultoria na área do
empreendedorismo imprescindível ao arranque de empresas.

Beneficiários PME’s com menos de 2 anos, a financiar a aquisição de serviços de
consultoria e economia digital

Incentivo Não reembolsável, 75% (máximo €15.000/projecto)
Despesas elegíveis
Despesas com serviços de consultoria na área do empreendedorismo,
nomeadamente a elaboração de planos de negócios, bem como serviços de
consultoria imprescindíveis ao arranque de empresas recém-criadas.

Condições específicas de acesso
• PME com menos de 2 anos
• Investimento máximo elegível de €20.000
• Aquisição de serviços a uma entidade acreditada
• Evidenciar a consulta a pelo menos 2 entidades acreditadas
• A data da candidatura deve ser anterior à contratação com o prestador de serviço
• Duração máxima de execução de 12 meses
• Não ter projectos aprovados na mesma tipologia
• Possuir situação líquida positiva e contabilidade organizada

Candidaturas
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Candidaturas


Vale
Internacionalização
Concurso suspenso de momento.
Será reaberto oportunamente.

Objectivo Visa o conhecimento e a prospecção dos mercados internacionais
Beneficiários Empresas PME, sob qualquer natureza e forma jurídica
Incentivo Não reembolsável, 75% (máximo €15.000/projecto)
Despesas elegíveis
Aquisição de serviços de consultoria na área de prospecção de mercado tais como:
• Estudos de caracterização dos mercados, aquisição de informação e consultoria
específica
• Deslocações, alojamento, aluguer de espaços e equipamentos, decoração de
espaços promocionais e serviços de tradução, associadas a acções de prospecção
realizadas em mercados externos

Condições específicas de acesso
• Não ter iniciado o processo de internacionalização ou não ter tido actividades exportadoras nos últimos 12
meses
• Investimento máximo elegível de €20.000
• Aquisição de serviços a uma entidade acreditada
• Evidenciar a consulta a pelo menos 2 entidades acreditadas
• A data da candidatura deve ser anterior à contratação com o prestador de serviço
• Duração máxima de execução de 12 meses
• Não ter projectos aprovados na mesma tipologia
• Possuir situação líquida positiva e contabilidade organizada

Candidaturas
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Candidaturas


Vale
Inovação

Concurso suspenso de momento.
Será reaberto oportunamente.

Objectivo Para aquisição de serviços na área da inovação
Beneficiários Empresas PME, sob qualquer natureza e forma jurídica
Incentivo Não reembolsável, 75% (máximo €15.000/projecto)
Despesas elegíveis
Serviços de consultoria de inovação e apoio à inovação, nos seguintes domínios:
• Transferência de conhecimento (serviços de consultoria e assistência técnica, nos
domínios da transferência de conhecimentos e certificação de sistemas de gestão
da investigação, desenvolvimento e inovação)
• Inovação organizacional e gestão (assistência tecnológica para introdução de
novos métodos ou filosofias de organização do trabalho, reforço capacidades de
gestão, redesenho e melhorias de layout, acções de benchmarking, diagnóstico e
planeamento)
• Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (para implementação
de modelos de negócios com vista à inserção da PME na economia digital)
• Criação de marcas e design (ao nível do produto e da empresa)
• Protecção de propriedade industrial (consultoria para aquisição, protecção e
comercialização)
• Qualidade e Eco-inovação (consultoria na utilização de normas e serviços de ensaios
e certificação)

Condições específicas de acesso
• Investimento máximo elegível de €20.000
• Aquisição de serviços a uma entidade acreditada
• Evidenciar a consulta a pelo menos 2 entidades acreditadas

Candidaturas
• A data da candidatura deve ser anterior à contratação com o prestador de serviço
• Duração máxima de execução de 12 meses

• Não ter projectos aprovados na mesma tipologia

• Possuir situação líquida positiva e contabilidade organizada
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Links úteis para obtenção de mais informação
http://www.portugal2020.pt
http://adso.pt/portugal2020
http://pt.linkedin.com/in/josevillacardoso
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