Apoios à Capacitação e ao Investimento em Portugal 2014-2020
Nota: A regulamentação específica dos Sistemas de Incentivos às empresas no Portugal 2020 encontra-se ainda em fase de finalização

Apoios do Desenvolvimento Regional

Apoios do Fundo Europeu
dos Assuntos Maritimos e das Pescas

Apoios do Desenvolvimento Rural

Capacitação

Investimento/Inovação

Investimento/Produção

Investimento/Internacionalização

Apoio à aquisição de conhecimentos necessários à concretização de projetos de
investimento:
- de caráter mais generalista (conceitos base, normas, exemplos de boas práticas, etc.),
dirigida aos ativos das explorações, empresas e outras entidades que se encontram em
processo de investimento financiado pelo programa;
- de caráter mais avançado, capacitando para a intervenção em condições de contexto
produtivo (ex.: condições edafo-climáticas e fisiográficas, de sistema de produção, etc.),
dirigida aos empresários e gestores das entidades beneficiárias e aos técnicos do setor;
- sessões práticas de demonstração nos domínios tecnológicos, de técnicas de produção,
relevantes para a atividade das empresas;
- visitas de campo, focadas na aprendizagem direta de métodos e técnicas direcionados
para a produção sustentáveis, na diversificação das explorações, na participação das
explorações em cadeias de abastecimento curtas, no controlo da qualidade dos produtos,
no desenvolvimento de novas oportunidades de negócio e novas tecnologias;
- ações de informação para melhorar o desempenho dos ativos no setor (nos domínios da
organização da produção, do ambiente e clima, e do desenvolvimento dos territórios
rurais).

Apoio à inovação no setor agrícola nacional no quadro da
Parceria Europeia para a Inovação (PEI) para a
produtividade e sustentabilidade agrícola, através de
Grupos Operacionais formados por parcerias constituídas
por entidades de natureza pública ou privada que se
propõem desenvolverem um plano de ação, visando a
inovação no setor agrícola (PME ou pessoas singulares,
associações, cooperativas ou outras formas associativas
legalmente reconhecidas, pessoas coletivas públicas ou
privadas com atribuições ou atividades nas áreas de
investigação e desenvolvimento).

- Apoio a atividades de produção relativa a produtos
agrícolas (ou seja, do Anexo I do Tratado da União
Europeia), destinado a melhorar o desempenho e a
viabilidade da exploração, aumentar a produção, criar
valor, melhorar a qualidade dos produtos, introduzir
métodos e produtos inovadores e garantir a
sustentabilidade ambiental da exploração;
- Apoio à realização de investimento na transformação e
comercialização de produtos agrícolas (desenvolvidos em
explorações agrícolas ou desenvolvidos por Organizações
de Produtores ou com investimento total igual ou inferior
a 4 M€), através do aumento da produção, da criação de
valor baseada no conhecimento, em processos e produtos
inovadores, na melhoria da qualidade dos produtos,
numa gestão eficiente dos recursos.

Capacitação para melhoria das competências, através de ações especificas de curta
duração, incluindo informação de natureza económica, técnica, regulamentar ou
científica:
- ações de informação e formação destinadas a satisfazer necessidades de conhecimento,
em especial no domínio da gestão sustentável dos ecossistemas marinhos, da higiene,
saúde e segurança, e das atividades do setor marítimo, bem como no quadro da inovação
e do espírito empresarial, quando sejam destinadas a pessoas com menos de 30 anos
desempregadas.
- ações de informação e formação destinadas a satisfazer necessidades de conhecimento,
em especial cientifico e técnico ou que envolvam praticas inovadoras e aquisição de novas
competências relacionadas com a redução do impacto ambiental das operações aquícolas
e ações ligadas à melhoria das condições de trabalho e de segurança;
- ações de intercâmbio de experiências e boas práticas entre as partes interessadas da
pesca e da aquicultura.

Apoio à inovação, no dominio da pesca (captura) e da
indústria transformadora, através de projetos destinados a
desenvolver ou introduzir produtos, equipamentos,
técnicas, processos e sistemas de gestão e organização
novos ou substancialmente melhorados, devendo no caso
de projetos da pesca (captura) serem desenvolvidos por
organismo científico ou técnico, legalmente reconhecido.
O apoio à inovação no domínio da aquicultura destina-se a
projetos que visem:
- reduzir o impacto no ambiente, reduzir a dependência de
farinha e óleo de peixe, promover uma utilização
sustentável dos recursos na aquicultura, melhorar o bemestar animal ou facilitar novos métodos de produção
sustentáveis;
- criar ou introduzir no mercado novas espécies aquícolas
com um bom potencial de mercado, e produtos, processos
e sistemas de gestão e organização novos ou melhorados;
- explorar a viabilidade técnica ou económica de produtos
ou processos inovadores na aquicultura.

- Apoio a investimentos no domínio da frota, aquicultura
e indústria de transformação de produtos do setor da
pesca, destinados a melhorar a segurança, higiene, saúde
e condições de trabalho ou que contribuam para a
eficiência energética ou redução do impacto no
ambiente;
- Apoio a investimentos na transformação de capturas de
peixe comercial que não possa ser destinado ao consumo
humano;
- Apoio a investimentos na transformação de
subprodutos resultantes das principais atividades de
transformação;
- Apoio a investimentos na transformação de produtos
da aquicultura biológica;
- Apoio a investimentos na transformação que dêem
origem a produtos, processos ou sistemas de gestão e
organização novos ou melhorados.

- Apoio à realização de campanhas regionais, nacionais ou transnacionais de comunicação e
promoção, a fim de sensibilizar o público para os produtos da pesca e da aquicultura
sustentável.
- Apoio à procura de novos mercados para os produtos do setor da pesca.

Apoio à capacitação empresarial para incremento das competências, incluindo
informação e aconselhamento técnico:
- ações de informação e formação destinadas a satisfazer necessidades de conhecimento,
em matérias setoriais e não setoriais, que se colocam aos ativos do setor e às PME em
zonas rurais.
- ações de capacitação empresarial de âmbito multiregional (ações de sensibilização e de
promoção no domínio da gestão e certificação, inovação, boas práticas de cooperação e
competição entre PME, promoção de iniciativas para produção de informação económica
entre setores, mercados e financiamento).

- Apoio a recursos humanos de I&D e Projetos de I&D;
- Apoio a projetos de I&D empresarial (desenvolvimento e
engenharia de produtos, economia digital e TIC,
propriedade industrial, certificação de produtos, serviços
ou sistemas de gestão, logística, eco-inovação, criação ou
reforço das capacidades laboratoriais, criação de marcas);
- Apoio empresarial inovador.

- Apoio a projetos de transformação e comercialização de
produtos com investimento total acima de 4 M€ (exceto
quando desenvolvidos em explorações agrícolas ou
desenvolvidos por Organizações de Produtores).

- Apoios diretos à internacionalização das PME:
• Projetos conjuntos que promovam a presença internacional com sucesso das PME
(promoção de modelos de negócio orientados para os mercados internacionais, como
ações de promoção e marketing internacional e ações que visem o conhecimento e
acesso a novos mercados, incluindo a utilização de canais digitais e privilegiando os
mercados/segmentos não tradicionais, nomeadamente tendo presente as prioridades da
RIS3);
• Projetos individuais (incluindo mecanismos de apoio direto simplificado) que
promovam a internacionalização das empresas através de ações que visem o
conhecimento e a prospeção dos mercados.
- Apoios a ações coletivas
• Operações que se traduzam na prestação de bens e serviços públicos e na geração de
externalidades positivas, orientadas para o interesse geral, visando a promoção de
fatores de competitividade de finalidade coletiva (prospeção, conhecimento e acesso a
novos mercados, processos colaborativos de partilha de conhecimento e capacitação,
desenvolvimento de plataformas de conhecimento sobre mercados, promoção
internacional integrada da oferta de bens e serviços produzidos em Portugal).
- Apoios à qualificação das PME

