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UMA EUROPA MAIS COMPETITIVA E MAIS COESA
NO APOIO À ECONOMIA E ÀS EMPRESAS
Dedicamos esta edição
da revista Portugalglobal à União Europeia
e à entrada num novo
ciclo com a nova estratégia da Comissão
Europeia, que, muito
oportunamente, está
centrada na recuperação da economia, no
combate às alterações climáticas e na promoção de políticas objetivas para tornar a Europa
mais verde, no reforço da sua autonomia estratégica no mundo, e, claro, na aceleração da
transformação digital cuja necessidade se tornou evidente durante a crise pandémica.
Para a concretização destes objetivos, Portugal
dispõe de apoios financeiros relevantes para
investir na economia, nas empresas e na sociedade em geral, através do Plano de Recuperação e Resiliência, mas também do novo quadro
de apoio Portugal 2030. Ambos os programas,
geridos a nível nacional, serão importantes
instrumentos para o crescimento económico
do país, mas muitas outras oportunidades se
abrem às empresas portuguesas através dos
mecanismos, programas de financiamento e
iniciativas disponibilizadas pelas instituições
europeias e aos quais se podem candidatar.
É desses instrumentos e programas que falamos nesta revista, com testemunhos de entidades e instituições que podem apoiar as empresas no seu relacionamento com Bruxelas.
Falamos, por exemplo, do programa Horizonte
Europa, do programa InvestEU, do Programa
do Mercado Único, do Programa Europa Digital, entre muitos outros aos quais as empresas
podem concorrer no âmbito da sua estratégia
de internacionalização.
A Representação Permanente de Portugal
junto da União Europeia (REPER) acompanha
a discussão, as negociações, e as decisões
sobre estes programas e instrumentos e tem
um papel chave nesta temática e na ligação e

apoio às entidades nacionais, entre as quais
a AICEP, envolvidas na dinamização da internacionalização, investimento, inovação e
modernização da economia e das empresas
portuguesas. Chamamos também a atenção
para o Mercado das Multilaterais Financeiras,
acompanhado em Portugal pelo grupo de trabalho constituído pela AICEP e pelo GPEARI
do Ministério das Finanças, cujas instituições
financeiras internacionais movimentam uma
oferta à escala global superior a 100 milhões
de dólares por ano em intervenções financeiras nos países em desenvolvimento.
Para que a Europa, Portugal e as suas empresas
possam obter, cada vez mais, melhores resultados é importante trabalhar em parceria com as
várias entidades que fazem a ponte com as instituições europeias. A AICEP pode, neste domínio, desempenhar o importante papel de juntar
os vários players, reforçando a participação das
empresas portuguesas nos vários programas europeus e, assim, aumentar o seu conhecimento
e promover a sua internacionalização.
Indispensável ainda a leitura da entrevista
que Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a
Coesão e Reformas, concedeu à Portugalglobal, onde aborda temas da maior importância
para as empresas portuguesas que queiram
seguir caminho em sintonia com a estratégia
da Comissão.
Não posso deixar de destacar com preocupação a guerra na Ucrânia. No que toca à ação da
AICEP, temos acompanhado de forma próxima
as empresas portuguesas com negócios na
Ucrânia, Rússia e outros mercados próximos.
Neste momento, a nossa maior preocupação
será sempre a perda humana e o impacto na
vida das populações que uma guerra inevitavelmente provoca.

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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UNIÃO EUROPEIA:
PRIORIDADES E DESAFIOS
DA NOVA ESTRATÉGIA
A nova estratégia da União Europeia (UE) marca a entrada da UE num novo ciclo,
contribuindo para uma sociedade mais coesa e permitindo uma economia europeia
mais competitiva.
As suas principais prioridades são a recuperação da economia, a promoção
de políticas ambientais mais sustentáveis, a aposta na transformação digital
e o fortalecimento da autonomia estratégia da Europa no mundo.
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A estratégia da União Europeia (UE) engloba diferentes áreas, programas e
financiamentos, que são fundamentais para as empresas portuguesas interessadas
nestas temáticas e no aprofundamento do seu relacionamento com as instituições
europeias. Este dossier apresenta assim informação útil e diversificada sobre as
principais linhas e políticas desta importante estratégia europeia.
Segundo os números apresentados
pela UE:
• Mais de 50 por cento do montante total do próximo orçamento de
longo prazo (Quadro Financeiro Plurianual) e do NextGenerationEU irão
apoiar a modernização da União
Europeia, através da investigação e
inovação, de uma transição climática e digital justa, da preparação, da
recuperação e da resiliência;
• 30 por cento do orçamento da UE
será afeto ao combate às alterações
climáticas. É também dedicada especial atenção às questões relacionadas com a proteção da biodiversidade e questões de género;
• 20 por cento do Next GenerationEU serão investidos na transformação digital;
• Em 2026 e 2027, 10 por cento das
despesas anuais realizadas no âm-

bito do orçamento de longo prazo
contribuirão para travar e inverter a
perda de biodiversidade;

para a era digital e Uma Europa mais
forte no mundo.

• Pela primeira vez, às prioridades novas
e reforçadas corresponde a percentagem mais elevada do orçamento de
longo prazo, ou seja, 31,9 por cento.

Pacto Ecológico Europeu

As seis prioridades da Comissão Europeia para 2019-2024 são as seguintes:
• Pacto Ecológico Europeu;

O principal objetivo da União Europeia
a nível ecológico é ser o primeiro continente com um impacto neutro no clima.
Assim, a Comissão Europeia adotou um
conjunto de propostas legislativas, em
matéria de clima, energia, ambiente,
transportes e fiscalidade.

• Uma Europa preparada para a era digital;
• Uma economia ao serviço das pessoas;
• Uma Europa mais forte no mundo;
• Promoção do modo de vida europeu;
• Um novo impulso para a democracia
europeia.
Sendo que se destacam o Pacto Ecológico Europeu, Uma Europa preparada

O financiamento deste pacto será assegurado por um terço dos 1,8 biliões
de euros de investimentos do Plano de
Recuperação do NextGenerationEU e
por várias verbas alocadas através do
Quadro Financeiro Plurianual da União
Europeia (2021-2027).
O Pacto Ecológico Europeu inclui:
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Ações
INICIATIVAS
DA ÁREA DIGITAL
A Comissão Europeia lançou
várias iniciativas emblemáticas
para enfrentar os principais desafios científicos e tecnológicos
e impulsionar a inovação na UE.
“Battery 2030+”
A iniciativa “Battery 2030+”
consiste no desenvolvimento de
baterias de alto desempenho,
seguras e sustentáveis, que tem

UNIÃO EUROPEIA PROMOVE FINANÇAS
SUSTENTÁVEIS PARA AS EMPRESAS
O pacto ecológico pressupõe a aplicação de novas regras e standards que
orientem a canalização de fundos para as atividades sustentáveis. Foram já
realizados vários avanços ao nível das Finanças Sustentáveis, incluindo uma
taxonomia da UE no domínio climático, que esclarece quais as atividades
económicas suscetíveis de contribuir para os objetivos ambientais da UE e a
aprovação de orientações sobre a comunicação de informações em relação à
sustentabilidade das empresas, entre outros.

como objetivo colocar a Europa
na liderança.
“Graphene flagship”
Este projeto centra-se na aplicação de grafeno e materiais
bidimensionais na tecnologia
europeia. Ao encontrar novas
utilizações para estes materiais,
este projeto permite estimular
o crescimento económico, criar
novos empregos e melhorar
a sociedade.

Uma Europa preparada para a era digital
A Europa pretende capacitar as empresas e as pessoas num futuro digital centrado no ser humano, sustentável e mais próspero, através de
quatro pontos fundamentais: competências; transformação digital das
empresas; infraestruturas digitais seguras e sustentáveis; e digitalização
dos serviços públicos.
A Comissão Europeia pretende assegurar uma transformação digital que
beneficie todos. As soluções digitais
contribuirão também para a luta contra as alterações climáticas e para a
realização da transição ecológica.
A abordagem europeia basear-se-á
em três pilares principais: a tecnologia ao serviço dos cidadãos; uma

economia digital justa e competitiva;
e uma sociedade aberta, democrática
e sustentável.
A Comissão Europeia prosseguirá as
ambições digitais através de metas
e trajetórias previstas, de um quadro
de governação comum sólido e também de projetos plurinacionais que
combinem investimentos da UE, dos
Estados-Membros e do setor privado.

“Human brain
project flagship”
Com o objetivo de melhorar a
compreensão do cérebro humano e o conhecimento sobre as
doenças neurológicas, esta iniciativa mobiliza neurocientistas
e especialistas em computação
e robótica, permitindo ainda um
da medicina.
“Quantum technologies
flagship”

Desta forma, a União Europeia pre-

A iniciativa sobre as tecnologias

tende tornar-se uma referência mun-

quânticas visa acelerar o desen-

dial em termos de economia digital,

volvimento e a aceitação destas

apoiar as economias em desenvolvi-

tecnologias, colocando a Europa
em posição de liderança para
a segunda revolução quântica.

mento na sua transição para o digital
e elaborar normas digitais promovidas
a nível internacional.

março 2022

Uma Europa
mais forte no mundo
Um dos objetivos da União Europeia
é reforçar o seu papel enquanto líder
mundial, garantindo ao mesmo tempo
os mais elevados padrões em matéria
de proteção do clima, do ambiente e
do trabalho, e promovendo uma abordagem coordenada na ação externa.
Uma das prioridades da União Europeia é trabalhar em estreita cooperação com os países vizinhos e parceiros.
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D4D HUB
Lançada em dezembro de 2020, a D4D Hub é uma plataforma multistakeholder estratégica que promove a cooperação digital entre a Europa e os
seus parceiros na África, Ásia, América Latina e Caraíbas, e Países da Vizinhança Meridional e Oriental, tendo sido promovida pela Comissão Europeia no âmbito do processo para uma transformação digital justa, inclusiva
e verde no mundo inteiro.
Tendo inaugurado uma nova era para a cooperação digital global, este projeto já está disponível e já foi lançado para África e para a América Latina
e Caraíbas.

Neste âmbito, os principais domínios

ESTRATÉGIA
GLOBAL GATEWAY

de intervenção são a Política Externa,

Lançada em dezembro de 2021
pela Comissão Europeia e com base
numa abordagem de Equipa Europa, a Estratégia Global Gateway
visa dar resposta às necessidades
urgentes de desenvolvimento de
infraestruturas digitais, climáticas,
energéticas e de transportes sustentáveis e de elevada qualidade e
de reforço dos sistemas de saúde,
ensino e investigação no mundo.

bilidade e a cooperação na região e

ou seja, o papel da UE no mundo; a
Vizinhança Europeia, visando a estanos planos político, económico e da
segurança; as Parcerias Internacionais,
sendo que, através da ajuda e da cooperação, a UE apoia os países em desenvolvimento e a sua transição para
a estabilidade económica e social; a
Ajuda humanitária e proteção civil,
que consiste em prestar ajuda humanitária em função das necessidades,
com atenção especial às vítimas mais

vulneráveis; a Política Comercial, onde
a UE ajuda as empresas a aproveitar
ao máximo as oportunidades do mercado mundial para garantir prosperidade, competitividade justa e investimento; a Segurança e Defesa, com o
objetivo de reforçar a capacidade da
UE de evitar e gerir crises através do
desenvolvimento de capacidades civis e militares; o Alargamento da UE,
através do investimento na paz, na
segurança e na estabilidade na Europa; e por fim, a Indústria Europeia da
Defesa, com a intenção de reforçar a
competitividade da indústria da defesa na Europa, incluindo as PME.
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As temáticas de seguida apresentadas, apesar de não serem prioridades da Comissão Europeia, são
também assuntos relevantes e a
ter em consideração.

Total das dotações do Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027 e do NextGenerationEU por rubrica

NextGenerationEU:
Mais do que um Plano
de Recuperação
para a Europa
O NextGenerationEU é um instrumento financeiro temporário de mais de
800 mil milhões de euros para a recuperação imediata da Europa, face
aos impactos sociais e económicos
provocados pela pandemia. Assume-se como uma hipótese única para
a Europa emergir da pandemia mais
forte e transformadora, criar oportunidades e emprego e tornar-se mais
verde, mais digital e mais resiliente.
O Mecanismo de Recuperação e Resiliência é a peça central do NextGenerationEU, com 723,8 mil milhões
de euros em empréstimos e garantias
disponíveis para o apoio a reformas e
investimentos realizados em países da
União Europeia.
O pacote financeiro do NextGenerationEU é complementar ao Quadro Financeiro Plurianual – QPF (2021-2027),
o orçamento da UE de longo prazo, e
em parte é alocado ao reforço das verbas afetas aos próprios programas e
instrumentos do QPF, como por exemplo para apoio à inovação (via Horizonte Europa) e à transição climática e
digital (via Fundo para uma Transição
Justa e Programa Europa Digital).
Assim, uma parte das verbas do NextGenerationEU é afeta a programas e
instrumentos em destaque nesta edição da Revista Portugalglobal e geridos
diretamente por instituições da UE.

Relatório de Previsão
Estratégica de 2021
O relatório visa apoiar o desenho de
políticas e compromissos preparados

para o futuro, para assim colocar a
UE na melhor posição para alcançar
objetivos de longo prazo e assumir
um papel estratégico a nível global,
realçando a importância de políticas
internas e externas, bem como uma
abordagem compreensiva.
São identificadas quatro megatendências globais que vão continuar a afetar
a UE nas próximas décadas e vão requerer uma política de ação eficiente
e coerente:

• Alterações climáticas e outros desafios ambientais;
• Hiper conectividade digital e transformações tecnológicas;
• Pressão na democracia e valores;
• Mudanças de ordem global na demografia.
Para reforçar a liberdade e a capacidade de atuação da UE, este relatório
identifica 10 áreas estratégias:
1. Assegurar sistemas alimentares e de
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saúde resilientes e sustentáveis;
2. 
Garantir energia descarbonizada
e acessível;
3. Reforçar a capacidade de gestão de
dados, inteligência artificial e tecnologias de ponta;
4. Assegurar e diversificar o fornecimento de matérias-primas críticas;
5. Garantir a posição de pioneiro global na definição de padrões;
Construir sistemas económicos e
6.
financeiros resilientes e preparados
para o futuro;
7. 
Desenvolver e reter competências
e talento que vão ao encontro das
ambições da UE;
8. Reforçar as capacidades de segurança e defesa, e de acesso ao espaço;
9. 
Trabalhar com parceiros globais
para promover a paz, a segurança e
a prosperidade para todos;

humano e no bem-estar, com novas
formas de criação de valor e prosperidade equitativa, assente numa economia sustentável, circular e regenerativa.
A evolução para a Indústria 5.0 contribui para três prioridades da Comissão
Europeia: “Uma economia ao serviço
das pessoas”, o “Pacto Ecológico Europeu” e a “Europa preparada para
a Era Digital”. Por isso, os elementos
respeitantes à Indústria 5.0 já fazem
parte das principais prioridades da Comissão Europeia.
São exemplos:
• Adotar uma abordagem centrada no
ser humano nas tecnologias digitais,
incluindo na Inteligência Artificial,
cuja proposta de regulamentação
pode ser consultada aqui;
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• Melhorar e requalificar os trabalhadores europeus, em particular em
competências digitais. Para isso são
disponibilizados a Agenda de Competências e o Plano de Ação para a
Educação Digital;
• Fazer transição para uma economia
circular e desenvolver indústrias modernas, eficientes e sustentáveis;
• Acelerar o investimento em investigação e inovação para uma indústria líder e globalmente competitiva.
Estas são iniciativas que revelam uma
forte ligação entre a transição industrial e o desenvolvimento da sociedade para uma indústria centrada no ser
humano, sustentável e resiliente, como
ilustrado pela seguinte infografia:

10. Reforçar a resiliência das instituições.

Indústria 5.0: Uma
visão transformadora
para a Europa
É preciso crescer além das ideias da
Indústria 4.0, tecnologia que ignora
os impactos ambientais, climáticos
e sociais. Na Indústria 5.0 a visão de
crescimento põe o foco no processo

INICIATIVA PAN-EUROPEIA SCALE-UP
Lançada em fevereiro de 2022, a iniciativa Pan-Europeia Scale-up promove
o crescimento e a entrada de empresas com forte intensidade tecnológica
no mercado, fornecendo financiamento crucial para as mesmas quando
pretendem expandir os seus negócios e tornarem-se mais desenvolvidas.
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UNIÃO EUROPEIA NO APOIO
À INTERNACIONALIZAÇÃO
PRINCIPAIS PROGRAMAS E INSTRUMENTOS
São vários os programas, instrumentos e ferramentas geridos pelas instituições,
departamentos e agências da União Europeia aos quais as empresas portuguesas
podem candidatar-se no âmbito do QFP - Quadro Financeiro Plurianual.
Destacamos aqueles que diretamente ou indiretamente podem apoiar ou
contribuir para a internacionalização de empresas, em particular as PME, e outras
entidades portuguesas dentro e fora do espaço europeu.
Grandes programas e instrumentos do
orçamento de longo prazo da UE para
2021-2027, com a maior abrangência
em termos de mercados e setores:

NDICI – Europe Global
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e
de Cooperação Internacional – Europa Global.
Este é o principal Instrumento da
Ação Externa da UE e inclui vários
dos instrumentos de financiamento do anterior quadro comunitário.
Visa apoiar os países terceiros a superar os desafios de desenvolvimento de longo prazo e contribuirá para
o cumprimento dos compromissos e
objetivos internacionais com que a
UE acordou, em particular no âmbito da Agenda 2030 e dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e do
Acordo de Paris.
Com uma dotação global de 79,5 mil
milhões de euros, este novo instrumento abrange a cooperação da UE
com todos os países terceiros, exceto
os beneficiários da pré-adesão e os
países e territórios ultramarinos dos
programas geográficos.

Entidades em Portugal diretamente
envolvidas: Camões IP – representa
Portugal nos Comités; SOFID – instituição financeira de desenvolvimento
portuguesa (EDFI); Escritório do BEI
em Lisboa

EU GLOBAL
GATEWAY
É a nova estratégia europeia
para promover uma conectividade inteligente, limpa e segura
nos domínios digital, da energia
e dos transportes e reforçar os
sistemas de saúde, de educação e de investigação em todo
o mundo (300 milhões de euros para o período 2021-2027).
Para África foi já apresentado
o Pacote de Investimentos na
passada Cimeira UE-UA de fevereiro: Global Gateway Africa –
Europe Investment Package.

Horizon Europe
O Horizon Europe é o principal programa de financiamento da UE para
a investigação e inovação, dispondo
de um orçamento de 95,5 mil mi-

lhões de euros. O programa abrange
iniciativas tendentes à introdução no
mercado e desenvolvimento comercial e a parcerias com empresas e
entidades de outros países. Apoia a
criação e a expansão de conhecimento e tecnologias de excelência.
Entidades em Portugal diretamente
envolvidas: PERIN — Portugal in Europe Research and Innovation Network

InvestEU
O programa InvestEU reúne vários instrumentos para apoiar o investimento na UE, visando mobilizar o investimento público e privado e conta com
uma garantia de 26,2 mil milhões de
euros para alavancar projetos de investimento de parceiros financeiros,
como o Grupo BEI, os bancos de fomento nacionais e as instituições financeiras internacionais.
Entidades em Portugal diretamente
envolvidas: Escritório do BEI em Lisboa
e Banco Português de Fomento

Single Market
Programme
O Programa do Mercado Único (PMS)
é o programa de financiamento da
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Horizon Europe Structure

UE para apoiar o mercado único europeu a atingir todo o seu potencial e
assegurar a recuperação da Europa da

Entidades em Portugal diretamente
envolvidas: Consórcio EEN Portugal,
IAPMEI e Clusters, entre outras

pandemia da COVID-19.

O programa foi concebido para colmatar o fosso entre a investigação e
a introdução no mercado das tecnologias digitais.

Outros Programas e Iniciativas setoriais:
Europe Space Programme

Com 4,2 mil milhões de euros para o
período de 2021-2027, inclui um pa-

Digital Europe Programme

cote integrado para apoiar e reforçar a

Este programa financia projetos em
cinco domínios cruciais: supercomputação; inteligência artificial; cibersegurança; competências digitais
avançadas; e consolidação de uma
ampla utilização das tecnologias digitais em toda a economia e na sociedade em geral.

governação do mercado único incluindo o apoio a PME, sua competitividade, resiliência, digitalização, sustentabilidade e acesso a mercados. Tem seis
pilares, destacando-se o Pilar Mercado
Interno (países UE) e o Pilar Apoio a
PME (países UE e fora UE).

INICIATIVAS SINGLE MARKET PROGRAMME
EM DESTAQUE:
EEN – Enterprise Europe Network
ECCP – European Cluster Collaboration
Nota: As oportunidades para países membros da UE são abrangidas nos programas dirigidos para o “mercado interno” ou “mercado único”. Quando a UE
se refere a expansão internacional é para mercados fora do espaço europeu.
De verificar sempre o contexto e ter em conta a noção de “mercado interno”,
“mercado único”, “países associados” e “países terceiros (associados)”.

O Programa Espacial Europeu vem
reforçar a política espacial da UE nos
domínios da Observação da Terra,
Navegação por Satélite, Conectividade, Investigação Espacial e Inovação
e apoia investimentos em infraestruturas críticas e tecnologias disruptivas.
Connecting Europe Facility
Mecanismo Interligar a Europa (CEF)
é um instrumento-chave de financiamento da UE para promover o crescimento, o emprego e a competitividade
através de investimentos em infraestruturas a nível europeu. Apoia o desenvolvimento de redes transeuropeias de
alto desempenho, sustentáveis e interligadas de forma eficiente nos domínios dos Transportes, Energia e Digital.
EU4Health
O Programa UE pela Saúde é a resposta da União às consequências da
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CONSULTAR
TAMBÉM OS
PROGRAMAS:
• European Regional
Development Fund (ERDF)
• Cohesion Fund
• REACT-EU
• Innovation Fund

COVID-19 no pessoal médico e de
saúde, nos doentes e nos sistemas de
saúde na Europa. O novo programa
vai além da resposta à crise, pretendendo abrir o caminho rumo a uma
União da Saúde mais forte, saudável
e resiliente.
Programme for Government
and Climate Action (LIFE)
O programa LIFE visa contribuir para a
transição para uma economia sustentável, circular, eficiente do ponto de
vista energético, assente em energias
renováveis, com um impacto neutro
no clima e resiliente; proteger, restaurar e melhorar a qualidade do ambiente, nomeadamente do ar, da água e
dos solos; travar e inverter a perda de
biodiversidade; e combater a degradação dos ecossistemas.
A dotação financeira do Programa
LIFE é executada através de quatro
subprogramas: natureza e biodiversidade; economia circular e qualidade de vida; atenuação das alterações
climáticas e adaptação às mesmas;
e transição para energias limpas.
European Defence Fund
O Fundo Europeu de Defesa é a principal iniciativa para apoiar a investigação colaborativa e o desenvolvimento
de capacidades de defesa com o orçamento da UE O Fundo apoiará financeiramente consórcios de empresas
de diferentes Estados-membros que
realizem atividades de investigação

colaborativa e desenvolvem produtos
e tecnologias no domínio da defesa. O
Fundo inclui igualmente mecanismos
para estimular a abertura das cadeias
de abastecimento.
The Just Transition Fund
O Fundo para uma Transição Justa
(FTJ) é o primeiro pilar do Mecanismo
para uma Transição Justa. Com uma
dotação de 17,5 mil milhões de euros,
é um instrumento que visa apoiar os
territórios mais afetados pela transição para a neutralidade climática,
proporcionando-lhes apoio personalizado. É executado em regime de gestão partilhada, no âmbito do quadro
geral da política de coesão, que é a
principal política da UE para reduzir as
disparidades regionais e fazer face às
mudanças estruturais na UE.

tre regiões de toda a Europa, assentando na experiência e resultados do
anterior programa.
IPA III
O Instrumento de Assistência de Pré-Adesão é um programa específico
de apoio aos países candidatos e
potenciais candidatos a Membros da
União Europeia.
O objetivo geral do novo IPA III (20212027) é apoiar os beneficiários na
adoção e implementação das reformas políticas, institucionais, jurídicas,
administrativas, sociais e económicas
necessárias para cumprirem com os
valores da União e alinhar progressivamente as suas regras, normas, políticas e práticas com a União com vista à
sua adesão à mesma, contribuindo assim para a sua estabilidade, segurança
e prosperidade.

MECANISMO DE RECUPERAÇÃO
E RESILIÊNCIA
O Mecanismo de Recuperação e Resiliência é o elemento central do instrumento NextGenerationEU, um instrumento de recuperação temporário que foi criado para permitir à Comissão mobilizar fundos para ajudar a
reparar os danos económicos e sociais imediatos causados pela pandemia
da COVID. O mecanismo está em consonância com as prioridades da Comissão, visando assegurar uma recuperação sustentável e inclusiva que
promova as transições ecológica e digital.

Creative Europe
Europa Criativa é o programa da Comissão Europeia que visa apoiar os setores cultural e audiovisual.

PLATAFORMAS
E FERRAMENTAS
ESSENCIAIS:

Tem por base a estrutura do programa anterior e articula-se em torno de
três vertentes: a vertente Cultura, que
abrange os setores culturais e criativos, à exceção do setor audiovisual; a
vertente Media, que abrange o setor
audiovisual; e a vertente intersetorial,
que abrange as atividades em todos
os setores culturais e criativos.

• Acess2Finance

Interreg Europe
Programa da União Europeia para
apoiar a cooperação inter-regional en-

• Access2Markets
– Trade Assistance
• Solvit – Resolução de conflitos
• Funding and Tenders
• EU Departments (todos os
departamentos e agências
executoras da EU)
• Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD)
– Eurocid
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REPRESENTAÇÃO PERMANENTE DE
PORTUGAL JUNTO DA UNIÃO EUROPEIA
O crescimento sustentável
e inclusivo da União Europeia
Muitas das políticas, das medidas e das iniciativas que se debatem e se decidem em
Bruxelas, e que são diariamente acompanhadas pela Representação Permanente
de Portugal junto da União Europeia (REPER), têm um impacto direto no
quotidiano dos portugueses e no desenvolvimento do país – e as áreas económicas,
financeiras e orçamentais são disso exemplos paradigmáticos.

>POR EMBAIXADOR NUNO
FILIPE BRITO, REPRESENTANTE
PERMANENTE DE PORTUGAL
JUNTO DA UNIÃO EUROPEIA
O que se segue são iniciativas europeias que resultam de negociações,
por vezes desafiantes, entre as Instituições e os Estados-Membros, para os
quais Portugal contribuiu sempre de
forma estratégica e construtiva. São as
ferramentas de que a União Europeia
se muniu, num contexto de crise pandémica, para fomentar o crescimento
sustentável e inclusivo, visando o aumento da produtividade e o apoio na
dupla transição climática e digital.

Medidas coerentes para
sustentar a retoma
O desenho da resposta económica
aos impactos gerados pela COVID-19
coincidiu com a conclusão das negociações do novo Quadro Financeiro
Plurianual (QFP) 2021-2027. Este momento excecional permitiu à UE pre-

servar o seu interesse comum, defendendo o seu modelo socioeconómico
de um choque sem precedentes. Foi
assim criado o Plano de Recuperação
para a Europa, associando ao novo
QFP (1050 mil milhões de euros) o instrumento “Next Generation EU” (750
mil milhões de euros), do qual faz parte, entre outros, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR).
Contudo, seria um erro considerar
que a resposta comum se esgotou
nestes dois instrumentos. Com efeito, o Fundo Pan-Europeu de Garantia
do Banco Europeu de Investimento
permitiu a aprovação, em Portugal,
de linhas com a banca comercial que
totalizam 1.248 milhões de euros. No
âmbito do REACT-EU, lançou-se o pro-

grama APOIAR, mobilizando cerca de
950 milhões de euros. O SURE – Mecanismo de apoio ao emprego – disponibilizou um financiamento de 5,9
mil milhões de euros a Portugal. Medidas regulatórias no setor bancário e
de recuperação dos mercados de capitais visaram manter aberto o financiamento bancário e não-bancário à
economia real. Já fora do âmbito direto da nossa atuação, cumpre salientar
a política monetária flexível do Banco
Central Europeu, que permitiu, entre
outros aspetos, garantir condições de
financiamento às empresas.
Esta resposta de emergência – mas
também com contornos estratégicos
e com um horizonte temporal de médio prazo – permitiu não só estancar
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nhar que nos próximos anos o atual
ciclo de fundos europeus oferece,
pelo elevado impacto agregado e sincronizado na procura, oportunidades
para as empresas portuguesas bem
para além das fronteiras nacionais e
que se estendem a todos os Estados-membros da UE, em particular aqueles com os quais temos relações económicas mais próximas.

os efeitos socioeconómicos imediatos
da crise, mas, também, posicionar a
Europa para as transições vindouras.
Ao projetar uma saída mais rápida
da crise, a UE – que contou com a
voz ativa de Portugal antes e durante a nossa Presidência no primeiro
semestre de 2021 – lançou as bases
para mobilizar investimentos públicos
e privados para garantir um crescimento sustentável e transformador. A
Comissão Europeia estima que serão
necessários 650 mil milhões de euros
de investimento anual adicionais em
toda a UE até 2030, para alcançar as
transições verde (520 mil milhões) e
digital (125 mil milhões). Assim a UE
poderá manter-se competitiva face a
outras regiões.

Dois exemplos
concretos: MRR
e Fundos Estruturais
(PT2030)
Os recursos europeus, para os quais
contribuímos e dos quais beneficiamos,
vêm constituindo uma importante ferramenta na senda da transformação
estrutural da economia portuguesa.
Somos hoje uma economia mais aberta, competitiva e qualificada. Sabemos
que esse esforço não terminou. Os ins-

trumentos que temos à nossa disposição permitir-nos-ão prossegui-lo.
Dois instrumentos merecem uma
atenção mais imediata: o MRR e o PT
2030. Antes de mais, convém colocar
os valores em perspetiva na realidade nacional. Das negociações realizadas resultou que o Mecanismo de
Recuperação e Resiliência afetou até
ao momento, para Portugal, 13,9 mil
milhões de euros em subvenções; do
PT 2030 – que está inserido no QFP –
receberemos 23 mil milhões. De uma
perspetiva nacional, realçaria dois aspetos sobre estes instrumentos.
No que respeita ao MRR, importa
salientar que se conseguiu assegurar a elegibilidade de incentivos ao
investimento privado, matéria que
não constava da proposta original da
Comissão. Isso decorreu dos esforços
desenvolvidos por Portugal e de um
grupo reduzido de países. Por outro
lado, e porque estamos num mercado único integrado, são de sinalizar
as enormes oportunidades abertas
pela execução dos Planos de Recuperação e Resiliência nos vários países
europeus: a título de exemplo, o PRR
espanhol está orçado em mais de 69
mil milhões de euros. Importa subli-

No que toca ao PT 2030, uma das
preocupações principais de Portugal
centrou-se em assegurar condições
de execução mais simples e flexíveis,
nomeadamente ao nível das taxas de
cofinanciamento comunitário. Gerar-se-ão assim condições para uma continuada boa absorção destes recursos
pelo nosso tecido empresarial. De
forma conexa, cumpre ainda salientar
dois novos Fundos: o Fundo de Transição Justa, para apoiar na conversão
climática, e a Reserva de Ajustamento
ao Brexit, para mitigar os efeitos da
saída do Reino Unido da UE.
Apesar do natural foco nestes instrumentos, destaco o enorme potencial para a captação de investimento
e geração de riqueza permitido por
programas como o Horizonte Europa
(com um orçamento global de 95,5
mil milhões de euros) e o InvestEU
(que deverá alavancar investimentos
na ordem dos 372 mil milhões de euros), ou por iniciativas como a “Global
Gateway”, que poderá fomentar a internacionalização (mobilização de 300
mil milhões de euros).
Perante estas várias opções de financiamento, as empresas portuguesas
podem contar com a AICEP, com as
Autoridades de Gestão do PT2030,
com outras entidades públicas, com
as Associações empresarias e com a
rede diplomática para as apoiar nos
seus esforços de investimento, inovação e modernização.
https://ue.missaoportugal.mne.gov.pt/pt/
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INSTITUIÇÕES PORTUGUESAS
APOIAM EMPRESAS
NO RELACIONAMENTO
COM BRUXELAS
As empresas portuguesas contam com o apoio de diversas entidades
nacionais no seu relacionamento com as instituições europeias.
Em destaque o testemunho de algumas entidades portuguesas com
experiência consolidada na abordagem das referidas instituições.
AICEP, IAPMEI, CAMÕES, CIP – Confederação Empresarial de Portugal e ANI
– Agência Nacional de Inovação analisam, nas suas áreas de intervenção, o
relacionamento entre as empresas portuguesas e as instituições europeias e
apresentam o leque de atividades que desenvolvem neste âmbito.
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AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal

UNIÃO EUROPEIA – IMPOSSÍVEL
PASSAR AO LADO
Milhares de milhões do orçamento da União Europeia (UE) são para suporte às
empresas europeias e à sua internacionalização, dentro e fora do espaço europeu.
Também aqui a AICEP é o seu parceiro para o apoiar a aceder e a aproveitar todas
estas oportunidades!

>POR RUI PAULO ALMAS,
DIRETOR DA AICEP EM
BRUXELAS E INÊS JÁCOME,
ÁREA DAS MULTILATERAIS
DE LISBOA DA AICEP

DELEGAÇÃO AICEP BRUXELAS
Em articulação e com o apoio da REPER Bruxelas, e trabalhando conjuntamente e de forma integrada com a Área das Multilaterais da AICEP,
a Delegação da AICEP em Bruxelas é a “antena” para a identificação e
acompanhamento das oportunidades para o setor privado existentes no

Se é possível resumir, as oportunidades geradas pela UE são:

âmbito das instituições europeias e para a promoção da oferta portuguesa relacionada junto destas instituições.

• Acesso a informação e ferramentas;
• Acesso a mercados - fornecimento
de bens, serviços e obras e prestação de serviços como consultor/
perito, através da resposta a concursos, licitações e calls;
• Acesso a financiamento e subvenções;
•
Participação em atividades – missões, seminários, matchmaking, entre outros.
A União Europeia tem hoje um papel
determinante na formulação de polí-

ticas e no apoio ao desenvolvimento
económico e social dos Estados-membros e de um conjunto de países com
as quais mantém relações especiais de
cooperação, através de um conjunto
de programas e de instrumentos específicos. Se o acesso a algumas destas iniciativas pode ser efetuado junto
das instituições nacionais pelos agentes económicos públicos e privados,
outras requerem a apresentação de

candidaturas diretamente junto das
instituições europeias. Existe ainda a
possibilidade de benefício indireto,
através das entidades que implementam e gerem projetos e programas financiados pela UE.
A relevância da atuação da UE nestas áreas e a importância dos apoios
financeiros disponibilizados reforça a
importância do contacto com a UE.
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Milhares de entidades e empresas
realizam regularmente missões (situação que se verificava no período
antes da pandemia COVID-19 e que
agora deverá ser retomada) ou estão
hoje presentes em Bruxelas para a
recolha de informação estratégica,
para a representação e apoio à definição das estratégias e prioridades
das instituições europeias, para a
identificação dos melhores parceiros, plataformas e redes europeias
de cooperação, para a identificação
de oportunidades de negócio e para
o acompanhamento direto e regular
das várias candidaturas e projetos em
que estão envolvidos. Na área específica do lobbying, Bruxelas é hoje,
depois de Washington, a segunda
cidade do mundo com mais preponderância neste tipo de atividades, estando, por exemplo, inscritos no Registo de Transparência do Parlamento
Europeu, Conselho da União Europeia e Comissão Europeia, em 28 de
fevereiro de 2022, cerca de 13.599
“representantes de interesses” (organizações, associações, grupos e trabalhadores independentes).
Nesta revista estão em destaque algumas ferramentas e programas, nas
áreas da internacionalização empresarial e da inovação. No caso concreto da
inovação, e face à concorrência e aos
desafios que os agentes económicos
europeus, e nomeadamente portugueses, enfrentam nos mercados internacionais, demos particular atenção às
ferramentas que permitem aceder e incorporar conhecimento e processos de
inovação ao nível das empresas e que
podem promover o acesso a mercados.
Cada vez mais é uma realidade a interligação inovação e internacionalização
nestes programas.
Também gostaríamos de salientar a
parte do procurement (aquisições) no
valor de milhares de euros anuais por
organismos e agências da UE e pelas
entidades que gerem projetos financiados por esta.

ÁREA DAS MULTILATERAIS DA AICEP
Partilha informação/conhecimento, facilita contactos e presta apoio personalizado sobre a União Europeia, e ainda o Sistema das Nações Unidas
e as nove Instituições Financeiras Internacionais de que Portugal é acionista. Promove vários eventos e atividades, em particular no âmbito do
Grupo de Trabalho das Multilaterais (parceria AICEP e GPEARI-MF) e do
Mecanismo de Acompanhamento do Mercado das Multilaterais.

Aplicam-se os procedimentos de contratação pública europeia, que se encontram no portal Your Europe.
E existem regras especificas para operações em países não pertencentes à
UE e financiadas pela Ação Externa.
São os documentos de cada concurso
que definem as regras e os critérios a
cumprir, mas aconselha-se a explorar
a informação de anteriores concursos
e a familiarizar-se com as regras e procedimentos (critérios base e templates
dos documentos no PRAG). Demonstrativo do potencial deste mercado é
o facto do FED - Fundo Europeu de
Desenvolvimento do anterior QPF Quadro Plurianual Financeiro (abrangendo Países da África Subsariana,
Caraíbas e Pacífico) ter sido, de todas
as multilaterais, o responsável pelo
maior volume de contratos adjudicados a empresas portuguesas, suplantando o Banco Mundial e o Banco
Africano de Desenvolvimento.
Antes de investir nestes concursos, é
essencial, entre outros, confirmar a
capacidade para cumprir os requisitos,
por exemplo financeiros e referências
de anteriores trabalhos. Estas são oportunidades que podem ser exploradas
individualmente, em consócio, em parceria ou mesmo como subcontratado.
São dois os principais portais de acesso e publicação de oportunidades. O
F&T Portal é a porta de entrada para
as oportunidades da UE, centralizando a informação das diferentes entidades e programas, concursos e calls.

O TED é onde são publicados os concursos anunciados no F&T Portal da
UE de “maior” valor e de concursos
lançados pelos países da UE que estão sujeitos à publicação no TED ou
ainda de outros concursos que os Estados decidam aí publicar.
Este novo quadro da UE traduz uma
maior simplificação de interlocutores
e instrumentos, por exemplo na Ação
Externa com o novo IVDCI – Europa
Global. Contudo, e dada a abrangência das prioridades da UE, mantém-se
uma multiplicidade de programas e
instrumentos, como ilustrado nesta
edição, e que justificam que também
em Portugal sejam várias as entidades
que os acompanham e que promovem
a participação nos mesmos de agentes económicos nacionais. No âmbito
do seu mandato, a AICEP mantém,
e pretende potenciar, cada vez mais,
uma articulação estreita com essas
entidades, com a Representação Permanente de Portugal junto da União
Europeia (REPER), com o Grupo do
Banco Europeu de Investimento e ainda com a Representação da Comissão
Europeia em Portugal.
Ao longo do corrente ano estão previstas várias iniciativas envolvendo a
promoção de Portugal junto das instituições europeias e da participação
dos agentes nacionais nas oportunidades geradas por estas entidades.
aicep.brussels@portugalglobal.pt
gt.multilaterais@portugalglobal.pt
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ANI – Agência Nacional de Inovação

APOIAR A INOVAÇÃO NACIONAL
NO CONTEXTO EUROPEU,
RUMO À TRANSIÇÃO VERDE E DIGITAL
O Digital está a transformar a vida dos cidadãos. A nova estratégia da União
Europeia (UE) consiste em traduzir essa transformação em benefícios, tanto para as
pessoas como para as empresas, contribuindo para o avanço digital da Europa e para
alcançar o objetivo de uma Europa com um impacto neutro no Clima até 2050.

>POR JOANA MENDONÇA,
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA
NACIONAL DE INOVAÇÃO (ANI)
As grandes prioridades da Comissão
Europeia para 2019-2024 passam
pelo Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal), no âmbito do
NextGenerationEU, pela construção
de uma Europa mais forte no mundo, mais preparada para a Era Digital
e cuja economia esteja ao serviço das
pessoas. Dar um novo impulso à democracia europeia, bem como promover o “modo de vida europeu” completam este leque de preocupações.
Estas prioridades são os principais
drivers das prioridades de Investigação e Inovação (I&I) suportadas pelo
Horizonte Europa. Os primeiros resultados do novo Programa-Quadro (PQ)
de Investigação e Inovação da União
Europeia, que entra no segundo ano
de execução, começam agora a ser
conhecidos e já é visível uma boa performance das entidades nacionais.

Cabe à Agência Nacional de Inovação (ANI), enquanto membro da rede
PERIN, acompanhar e promover em
Portugal dois Pilares – pilar 2 (Desafios
Globais e Competitividade Industrial
Europeia) e pilar 3 (Europa Inovadora) – no contexto do novo PQ. Neste
PQ, o nosso objetivo é apoiar cada vez
mais entidades e empresas portuguesas a captar financiamento europeu
para os seus processos de inovação.
Para já, verificamos que o número
de entidades a participar é cada vez

maior e, por isso, definimos um objetivo ambicioso: duplicar a participação
nacional no Horizonte Europa para
dois mil milhões de euros e triplicar
a participação das empresas (face ao
anterior PQ, Horizonte 2020).
Para este objetivo, o nosso trabalho
passa por divulgar e promover ativamente as oportunidades de financiamento e iniciativas lançadas no
âmbito do Horizonte Europa, junto
de públicos cada vez mais diversos
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e abrangentes, bem como pela capacitação do ecossistema de inovação. Organizamos com regularidade
sessões de informação, webinars e
workshops, em contínua proximidade
com as entidades do ecossistema de
inovação. A suportar esta estratégia
de proximidade, cada tema do Horizonte Europa tem disponíveis dois ou
mais delegados e pontos de contacto nacionais para esclarecer dúvidas.
O apoio que prestamos passa pela
explicação de regras de participação,
das melhores estratégias de redação
e revisão não-técnica de propostas
e pelo apoio na identificação de potenciais parceiros internacionais para
o desenvolvimento dos projetos, e a
orientação de projetos para as calls
mais adequadas. Acreditamos que
a colaboração é fundamental para
chegarmos a bom porto e, para isso,
apostamos na criação e dinamização
das iniciativas de interface e de redes
internacionais para ajudar as entidades portuguesas a encontrar os parceiros certos para desenvolver os seus
projetos de inovação. Por isso, temos
trabalhado em conjunto com associações empresariais e entidades regionais, por exemplo, mas não só.
Desde que iniciámos o nosso trabalho
na ANI, já percorremos muitos quilómetros em visitas a empresas e outras
entidades do ecossistema para ir ao
encontro das suas necessidades e direcionarmos os nossos apoios de forma
mais próxima.
A ANI acompanha a implementação
das Missões Europeias, que têm como
principal objetivo abordar os grandes
desafios societais com ações concretas de elevado impacto na vida dos
cidadãos europeus. A ANI acompanha
diretamente as Missões que apoiam a
transição ecológica no âmbito Pacto
Ecológico Europeu nas áreas da adaptação climática, cidades, solo saudável
e oceanos e águas. A disseminação
das oportunidades de financiamento
de I&I e das iniciativas lançadas no
âmbito das Missões Europeias cons-

tituem um dos vetores fundamentais para envolver todos os atores do
ecossistema de inovação em Portugal
em torno das prioridades europeias.
A ANI pretende ainda ser o motor
para o envolvimento ativo de todos
os atores em torno dos objetivos das
Missões Europeias na construção de
uma política de inovação orientada
para as missões através do alinhamento de iniciativas e sinergia de recursos.
Mas a intervenção da ANI não fica por
aqui, já que, no âmbito do pilar 3 e do
Conselho Europeu de Inovação (CEI),
apoiamos também a participação
nacional dos empreendedores com
as ideias mais disruptivas e a I&I nas
vertentes das tecnologias verdes e da
digitalização. Adicionalmente, apoiamos as oportunidades e iniciativas
lançadas no âmbito do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) de
suporte à academia, à investigação e
ao empreendedorismo e às empresas.
O Digital assume hoje um papel central na política europeia. A Comissão
Europeia lançou o denominado “European Chips Act”, a 8 de fevereiro,
com o objetivo de potenciar a autonomia estratégica europeia relativamente à cadeia de valor dos semicondutores, reduzindo a dependência face a
outros mercados. A aposta em I&I será
uma das vertentes deste pacote, que
se apoiará no Horizonte Europa para
financiar a promoção de inovação tec-

nológica de ponta e o estreitamento
de parcerias com a indústria. No âmbito da rede PERIN, a ANI desempenhará um papel ativo no acompanhamento das iniciativas que vão ser lançadas
pela Comissão Europeia para apoiar
a implementação deste novo pacote,
nomeadamente a Parceria Europeia
Chips Joint Undertaking e o fundo de
apoio às start-ups e PME, Chips Fund,
que esperamos que seja bem-aproveitado pelas entidades nacionais.
A nível nacional, estamos ainda envolvidos e acompanhamos diversas
medidas do PRR com componente de
apoio à inovação, nomeadamente a
Missão Interface, as Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e
as Agendas Verdes, a transição digital,
a Bioeconomia e Descarbonização.
A ANI pretende apoiar o ecossistema
de inovação de forma integrada, criando instrumentos que, em sinergia com
o Horizonte Europa, promovam a capacitação e o desenvolvimento das
nossas empresas pela inovação. A inovação colaborativa entre empresas, instituições de ensino superior, centros de
investigação e interfaces é, para nós,
fundamental. A nossa missão traduz-se, assim, em catalisar e potenciar a
Inovação em Portugal, transformando
a economia pela ciência.
www.ani.pt
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IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação

UMA NOVA ESTRATÉGIA INDUSTRIAL
PARA UMA EUROPA MAIS FORTE
A reindustrialização da Europa ganhou força e
“reconhecimento institucional” com a Comunicação
da Comissão Europeia, em março de 2020, e,
posteriormente, atualizada em maio de 2021,
que define “Uma nova estratégia industrial para
a Europa”. Esta nova estratégia europeia tem
como objetivo colocar a indústria europeia na
liderança da dupla transição ecológica e digital,
na cena mundial, reforçando em paralelo a sua
competitividade e autonomia estratégica, numa lógica
de sustentabilidade.
Esta emergência motivou a revisão e
atualização da estratégia industrial [1] europeia, orientada essencialmente para
seis grandes objetivos/eixos de atuação:
• Assegurar os modelos e instrumentos de financiamento, nacionais ou
comunitários, mais adequados para
cada domínio em causa;

>POR FRANCISCO SÁ,
PRESIDENTE DO IAPMEI –
AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO
A crise pandémica que atravessamos,
também por ter sido totalmente inesperada, veio reforçar a importância
desta nova abordagem industrial para
a Europa, colocando a tónica na urgência, determinação e aprofundamento da sua aplicação, ao revelar
graves vulnerabilidades dos ecossistemas industriais europeus. Cadeias de
valor críticas foram repentinamente
interrompidas ou fragilizadas, pondo
em causa o abastecimento e a produção de matérias-primas e produtos,
com uma intensa desregulação dos
mercados internacionais.

• Aumentar a resiliência do mercado único e monitorizar o seu desempenho;
• Mapear e combater as dependências
críticas da indústria europeia, potenciando uma maior autonomia e segurança relativamente a países terceiros;
• Reforçar a coesão e a colaboração
entre ecossistemas industriais, Estados-membros, a Comissão e outros
stakeholders;
• Reforçar e acelerar a reconversão, a requalificação e a qualificação de trabalhadores e entidades para os novos desafios da transição ecológica e digital;
• Criar condições para acelerar a dupla transição.
De facto, as circunstâncias recentes
evidenciaram vários desafios, entre

os quais a necessidade de reforço do
mercado único e do seu acompanhamento, e puseram a nu as vulnerabilidades de ecossistemas industriais críticos na Europa, sobretudo ao nível das
cadeias de abastecimento e produção
que condicionam os sistemas da saúde, da segurança e o acesso a materiais e tecnologias críticos, alimentos
e infraestruturas. Estarmos à altura
destes desafios, exige que tenhamos
consciência das várias frentes em que
temos de focar os nossos esforços e
estabelecer prioridades.
Para permitir uma atuação mais robusta sobre as condições de funcionamento do mercado único foram
criados o Single Market Emergency
Instrument (garantindo maior partilha
de informação e coordenação entre
Estados-membros sobre livre circulação de bens, serviços ou pessoas), o
SMET – Single Market Enforcement
Task Force (lidar com restrições e barreiras, incluindo aspetos de normalização e certificação) e estabelecido o
Annual Single Market Report. Em paralelo, estudos sobre as dependências
estratégicas e sobre os setores mais
críticos para a dupla transição identificaram 14 ecossistemas críticos pela
sua relevância tecnológica e económica e pela sua contribuição para a
descarbonização, digitalização e resiliência da economia da UE. Estima-se
que estes ecossistemas representem
80 por cento do valor acrescentado
no setor privado da economia da UE.
Encaramos, por isso, com grande
otimismo o caminho que temos pela
frente, as prioridades estão definidas
e são claras, os resultados só se obtêm
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com foco e com o esforço conjugado de múltiplos atores e valências, o
que irá estimular fortemente a construção de novas parcerias ou alianças
estratégicas, nomeadamente à escala
europeia. O objetivo é ganhar massa
crítica, representatividade de interesses e multidisciplinaridade de conhecimentos, garantindo a mais adequada
composição, em função dos temas ou
iniciativas em desenvolvimento.
Um exemplo disso é o trabalho que,
especialmente nos últimos dois anos,
a Comissão Europeia e a European
Cluster Alliance têm vindo a fazer na
abordagem às questões associadas às
cadeias de abastecimento. Os clusters
são especialistas em inovação, colaboração e networking, estando prontos
para ajudar a superar crises como a
pandemia, apoiando os seus ecossistemas regionais e seus membros. Com
o recurso a novas tecnologias verdes e
digitais, os membros dos clusters têm
melhores condições para crescer e ser
mais resilientes.
As transições digital e verde são os
principais impulsionadores da mudança

industrial, conforme refletido na nova
Estratégia Industrial para a Europa e os
clusters desempenham um papel catalisador na indústria europeia para liderar
a transição verde, acelerar a transição
digital e construir resiliência.
O IAPMEI continuará o seu papel de
dinamização dos clusters de competitividade reconhecidos em Portugal,
acompanhando e promovendo iniciativas com forte envolvimento destas
estruturas, bem como das Agendas
Mobilizadoras e dos Polos de Inovação
Digital. Neste último domínio, em que
o IAPMEI coordenou o grupo técnico
que assegurou o processo de reconhecimento os Polos de Inovação Digital,
constatamos já o esforço conjugado
e a concentração de recursos ao verificarmos que todos os Polos contam
com a participação de Clusters.
No âmbito do financiamento destaca-se
o programa temporário NextGenerationEU e o Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027 que asseguram os programas de resiliência e recuperação e os
programas estruturais desta década, em
resposta aos vários desafios colocados e

em complemento aos financiamentos
nacionais públicos e privados.
Para além destes, também o Single
Market Programme (SMP – Programa
a favor do mercado interno) desempenha um papel importante ao ter como
objetivo a consolidação da União Europeia como o maior mercado do mundo, onde os seus cidadãos, bens, serviços e dinheiro possam circular quase
tão livremente como num único país, e
os consumidores possam também confiar na segurança dos seus produtos.
Ao abrigo deste programa e em consonância com a política comercial e industrial da UE, estamos no terreno com
a EEN-PORTUGAL 2025 – projeto no
âmbito da Enterprise Europe Network
– que começou a ser implementada
em janeiro deste ano e terminará em
junho de 2025, tem foco em todas as
PME capazes de enfrentar os desafios
da transição verde e digital e um ambiente cada vez mais competitivo e dinâmico, visando promover uma cultura
de inovação e apoiar o desenvolvimento de ecossistemas industriais capazes
de encorajar a criação de empresas e o
crescimento das PME, através de uma
rede que está presente em mais de 60
países, representada por mais 600 entidades parceiras, reunindo cerca de três
mil especialistas locais.
A EEN-PORTUGAL 2025, liderada em
Portugal pelo IAPMEI e que conta com
mais 10 entidades públicas e privadas
que integram o consórcio, vai continuar a apoiar as PME e Startups a inovar e crescer em novos mercados, facilitando o acesso aos mercados europeus
e internacionais para PME e fornecendo serviços de apoio às empresas e à
inovação orientados para o crescimento, que ajudam a reforçar a competitividade e a sustentabilidade económica,
ambiental e social das empresas europeias. Este é mais um instrumento,
desta vez não financeiro, que o IAPMEI
disponibiliza aos empreendedores e às
empresas, para inovarem e crescerem
em novos mercados.
www.iapmei.pt
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Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

OPORTUNIDADES E
DESAFIOS DO NOVO CICLO
DA UNIÃO EUROPEIA
O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
supervisiona e coordena as atividades de cooperação
para o desenvolvimento por parte das entidades
públicas nacionais. Além disso, promove, financia e
executa projetos e atividades em três áreas de atuação
da política externa portuguesa: Cooperação para o
Desenvolvimento; Educação para o Desenvolvimento e
Ajuda Humanitária e de Emergência.

>POR JOÃO RIBEIRO DE
ALMEIDA, PRESIDENTE
DO CAMÕES, IP
O novo Quadro Financeiro Plurianual
(QFP) 2021-2027 da UE instituiu,
como principal inovação para a ação
externa, o Instrumento de Vizinhança,
Desenvolvimento e Cooperação Internacional-Europa Global (IVDCI-EG).
O IVDCI-EG integrou, entre outros, o
Instrumento Europeu de Vizinhança,
o Fundo de Garantias para Ações Externas e o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED). Conta com um envelope financeiro de 79,5 mil milhões
de euros, aos quais acrescem 53,45
mil milhões de euros do “Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável
Mais” (FEDS+) e da Garantia de Ação
Externa para promover o investimento sustentável através da mobilização
dos setores público e privado.

O IVDCI-EG é o principal instrumento
de promoção das prioridades geopolíticas da União Europeia (UE), assumidas quando do início de funções
da atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen – o Pacto
Ecológico, a transformação digital, o
emprego e crescimento, as migrações
e governação. Os programas e ações
deverão interligar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), bem como com as prioridades
dos países parceiros. A Direção-Geral
das Parcerias Internacionais da Comissão Europeia (DG INTPA, anterior
DG DEVCO) foi incumbida de assegurar que o modelo europeu de desenvolvimento evolui de acordo com as
novas realidades globais, e permite
construir relações com os países parceiros, que tenham verdadeiro impacto transformacional.
Outra inovação no atual ciclo de programação são as Iniciativas Equipa
Europa (Team Europe Initiatives – TEI).
Inspiradas na resposta da UE às consequências da COVID-19 nos países
parceiros, estas iniciativas preconizam
uma abordagem que visa conferir
maior eficácia e visibilidade à ação da
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conjunta UE e Estados-membros (EM),
por via da conjugação de expertise e
financiamento, quer das agências de
desenvolvimento, quer das instituições
europeias de financiamento do desenvolvimento (EDFI), em áreas onde podem, coletivamente, ter maior impacto, ao nível nacional, regional e global.
The Global Gateway, uma iniciativa sobre a Conectividade Global da União,
lançada em dezembro de 2021, é
uma estratégia geopolítica para promover os interesses da UE e reforçar
o seu posicionamento enquanto ator
global, através do apoio ao desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis e da conectividade soft. Assenta
nos cinco “motores” da conectividade
(digital, clima e energia, transportes,
saúde, educação e investigação) e visa
também alavancar recursos do setor
privado. Entre 2021 e 2027, deverão
ser mobilizados até 300 mil milhões
de euros de investimentos nos setores
identificados, combinando montantes
do Banco Europeu de Investimento e
do Banco Europeu de Reconstrução
e Desenvolvimento (145 mil milhões
de euros), do IVDCI-EG/FEDS+ (135
mil milhões de euros), do Instrumento
de Assistência de Pré-Adesão (IPA) III,
do Interreg, do InvestEU e do Horizon
Europe. A criação de uma Facilidade
Europeia de Crédito à Exportação está
a ser ponderada, assim como a realização do Fórum Global Gateway durante o ano em curso.
As inovações trazidas pelo IVDCI-EG,
pela nova abordagem das TEI e pelo
The Global Gateway constituem uma
oportunidade para o Camões, IP alargar as modalidades de implementação e ampliar o impacto da atuação
da cooperação portuguesa, nomeadamente em geografias e áreas temáticas prioritárias. Perspetivam ainda
o reforço de parcerias internacionais,
quer com a UE, quer com agências de
cooperação de outros EM, mas não
só, nomeadamente através de cooperação triangular. Mas são também
determinantes as parcerias nacionais,
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designadamente de índole público-privada, por via da coordenação e
mobilização dos atores da cooperação portuguesa, para conjugar os diferentes instrumentos, incluindo de
promoção do investimento privado,
para adequar a participação nacional
nas referidas iniciativas, e dessa forma
beneficiar das oportunidades que decorrem do novo QFP.
Às áreas de coordenação tradicional
com os ministérios setoriais, junta-se
agora a prioridade de uma coordenação mais alargada para o estabelecimento de parcerias inovadoras,
incluindo com o setor privado. Neste
novo contexto, o Camões, IP enfrenta
desafios que se prendem com a eficácia de uma coordenação mais integrada, tendo em vista o aproveitamento
pleno das oportunidades em novas
áreas para as quais o financiamento
europeu se dirigirá. Tal exige, também,
a disponibilidade por parte de outras
instituições, em domínios como o da
internacionalização, para participar
neste esforço que se requer conjunto.

O papel do Camões
no âmbito do IVDCI
– Europa Global e da
cooperação delegada
O Camões, IP participou no exercício
de programação da ação externa da
UE 2021-2027, que culminou com

a adoção dos Programas Indicativos
Plurianuais e Regionais, e Programas
de Ação Anual, e das respetivas alocações financeiras, bem como dos
pacotes TEI. A representação nacional
e participação na tomada de decisão
no Comité IVDCI-EG são asseguradas
pelo Camões, IP, em conjunto com os
serviços relevantes do MNE.
As TEI irão absorver cerca de 60 por
cento dos montantes financeiros alocados, e a participação nestas iniciativas

pode efetivar-se de diversas formas:
financiamento direto (público ou privado), assistência técnica, projetos bilaterais (em curso ou previstos) ou projetos
com financiamento da UE cuja implementação é delegada no Camões, IP.
Espera-se que a cooperação delegada,
com agências de cooperação dos EM

ou EDFI, seja uma das modalidades
preferenciais da COM. O processo está
em curso e uma participação ativa por
parte de Portugal passa não só pelas
discussões em Bruxelas, mas sobretudo
por uma intervenção ativa nos países
parceiros e uma disponibilização mais
ágil dos instrumentos de que dispõe
nos vários domínios de intervenção
deste novo QFP. As Embaixadas de
Portugal e os Centros Portugueses de
Cooperação participam no exercício
juntamente com as Delegações da UE
nos países parceiros.
Neste contexto, o Camões, IP deverá
reforçar a coordenação com os ministérios setoriais, e trabalhar em estreita articulação com a AICEP. A participação de operadores e empresas
portuguesas relevantes em projetos
que poderão beneficiar do financiamento da UE é fundamental, devendo
os mecanismos para dar a conhecer
estas oportunidades ser otimizados.
Isto requer um trabalho de business
intelligence que urge desenvolver, a
montante, nos mercados e áreas identificadas nos referidos Programas Indicativos Plurianuais. Neste contexto,
o Camões, IP está a articular com a
AICEP a realização de um webinar sobre o IVDCI-EG e o novo ciclo de programação, aberto à participação de
entidades públicas e privadas.
www.instituto-camoes.pt
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CIP – Confederação Empresarial de Portugal

A UNIÃO EUROPEIA
TEM DE AJUSTAR AS AMBIÇÕES
À REALIDADE DAS SUAS EMPRESAS
postas que têm vindo a ser apresentadas e a realidade enfrentada, diariamente, pelas empresas europeias.

>POR ANTÓNIO SARAIVA,
PPRESIDENTE DA CIP –
CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL
DE PORTUGAL
A Comissão von der Leyen entrou na
segunda metade do seu mandato.
Com início em dezembro de 2019,
tem sido uma Comissão em constante
gestão de crise. E conseguiu demonstrar a sua importância com ações decisivas na resposta coletiva à pandemia
(por exemplo, com a aquisição em
bloco das vacinas) e ao seu impacto
na economia (com o Plano de Recuperação para a Europa).
Para além da resposta à crise, as prioridades desta Comissão foram sempre
claras e não sofreram alterações de
fundo: destacaria as que visam assegurar a dupla transição verde e digital,
uma economia que funcione para as
pessoas, e uma Europa forte no mundo. A CIP, forte defensora do projeto
europeu, concorda com os grandes
objetivos políticos da Comissão Europeia. No entanto, algumas das medidas que estão a ser adotadas para os
atingir, geram-nos bastantes preocupações. Não por ideais equivocados,
mas pelo desfasamento entre as pro-

As empresas e a indústria europeia,
já fragilizadas pela pandemia, enfrentam agora duros desafios. O preço das
matérias-primas aumentou de forma
galopante, e a falta pura e simples de
fornecimentos levou a interrupções
na produção em muitas empresas. O
custo do transporte marítimo aumentou cinco vezes e vivemos uma crise
energética, ainda sem perspetivas de
solução no médio prazo. O perigo
de uma inflação persistente ameaça
repercutir-se nas condições de financiamento dos Estados e das empresas.
As tensões geopolíticas que se fazem
sentir não agoiram bons ventos.
Enquanto as principais potências
apoiam fortemente as suas empresas
e indústria, a União Europeia tem vindo a sobrecarregar a sua força motora com novos pesos regulatórios, que
ameaçam estrangular a iniciativa empresarial na Europa. É necessário equilibrar ambições com a realidade em
que vivemos.
A transição verde é uma necessidade,
as nossas empresas têm feito progressos notáveis nesta direção, e a Europa
só terá a ganhar em ser o pioneiro neste percurso. Mas recentes propostas,
que apertam ainda mais os já ambiciosos prazos de transição e que impõe
novos constrangimentos, não têm em
consideração as limitações tecnológicas existentes, e as colossais necessi-

dades financeiras que são necessárias
para esta transição. Para além disso,
esta é uma batalha que a Europa não
pode combater sozinha: com apenas
8 por cento das emissões de carbono globais, sem a ação dos principais
emissores de CO2 a nível global, a UE
não será capaz de atenuar as alterações climáticas.
É necessário apoiar as empresas nos
seus grandes desafios e colocá-las no
centro da recuperação. As empresas
relevaram grande responsabilidade
durante a crise pandémica, tendo
mantido em grande medida os níveis
de emprego, e têm vindo a implementar profundas transformações a nível
da descarbonização. É necessário dar
espaço para as empresas atuarem
sem as sobrecarregar de nova legislação, de forma contínua. É necessário
reduzir custos de contexto, assegurar
um bom funcionamento do mercado
interno em todas as suas vertentes,
incluindo a do mercado interno da
energia. Requer também o acesso a
fontes de financiamento público, a nível nacional e europeu.
Isto leva-me ao Plano de Recuperação Europeu e à gestão da crise pandémica. Ao contrário do que aconteceu na crise financeira de 2008, a
UE foi capaz de se organizar rapidamente, foi solidária, e implementou
medidas anti cíclicas para estimular a
economia. Este Plano quebrou velhos
mitos, e a UE recorreu, pela primeira vez, aos mercados financeiros, de
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forma a apoiar os seus Estados-membros em condições mais favoráveis.
Os Planos de Recuperação e Resiliência nacionais, se bem utilizados, serão fundamentais para uma recuperação sustentável.
Portugal é um dos Estados-Membros
que mais beneficia – o PRR português
é o 8º maior com 16.644 milhões de
euros. No entanto, este foi fundamentalmente direcionado para a esfera
pública e teria sido necessário dar uma
maior centralidade às empresas na
sua conceção. O convite das agendas
mobilizadoras obteve grande resposta
das empresas que, em pouco tempo,
se mobilizaram para apresentar projetos fundamentais para alterar o perfil
de especialização da economia portuguesa, o aumento das exportações, o
investimento em I&D e a redução das
emissões de CO2. Demonstrou-se que
as empresas estão dispostas a investir,
se forem criadas condições propícias

a esse investimento, bem como a capacidade de mobilização, de reação e
capacidade de gerar ideias inovadoras.
O PRR deveria investir muito mais significativamente neste tipo de iniciativas.

Algumas das nossas propostas passam
por avisos de banda larga e em contínuo, medidas de simplificação com a
aceitação dos elementos declarativos
das empresas de forma automática,
e critérios de seleção de candidaturas

Mas é preciso não esquecer a segunda
grande fatia de fundos que chegará a
Portugal, e já com grande atraso: os
fundos estruturais, com um envelope
de 23 mil milhões de euros, que serão
canalizados para o Portugal 2030.
É fundamental que o desenho deste
programa seja melhorado por forma
a que as empresas possam beneficiar
adequadamente destas oportunidades. É necessário adequar o funcionamento das estruturas e os processos
à realidade das empresas e às suas
necessidades, tendo em conta também a pressão a que estão sujeitas as
autoridades públicas para executar de
forma célere e eficaz uma quantidade
particularmente elevada de fundos.

automatizados. Infelizmente, embora
as empresas sejam os principais destinatários destes fundos, temos sido
pouco ouvidos nestas propostas.
Temos grandes desafios pela frente,
de uma magnitude nunca antes vista.
Será necessário, cada vez mais, trabalhar numa lógica de cooperação e
parceria entre o público e o privado.
A União Europeia será fundamental
neste processo, dado que a magnitude destes desafios ultrapassa, largamente, as nossas fronteiras.
A CIP disponibiliza no seu site informação sobre
os fundos e programas europeus mais relevantes
para as empresas:

https://cip.org.pt/fundos-europeus/
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CONSULTORAS EM BRUXELAS
PARTILHAM EXPERIÊNCIA
Estão instaladas em Bruxelas um conjunto de consultoras portuguesas que
têm desenvolvido uma intensa atividade de apoio a empresas e entidades
portuguesas na abordagem de diferentes programas e instrumentos de
financiamento comunitários.
A Eupportunity, a Inova+, a IrRADIARE e a Magellan fazem uma breve
descrição e balanço da sua atividade em Bruxelas e indicam as iniciativas que
consideram ter mais interesse para as empresas e entidades portuguesas.

EUPPORTUNITY
Uma porta portuguesa para a Europa
Nos últimos anos, a Eupportunity tem estado bastante focada nas temáticas da
energia, transição verde e transição digital – áreas em franco desenvolvimento na
União Europeia. A revolução verde anunciada pela Comissão Europeia irá implicar
modificações estruturais na forma de produzir na UE, em relação à dependência
energética de países terceiros e ao desenvolvimento de novas tecnologias
neutras em carbono. Em simultâneo, na área digital, a Europa tenta ganhar um
protagonismo que não tem.
A Eupportunity tem trabalhado também a saúde, uma área que, no contexto da resposta à pandemia, está
em expansão, com novas oportunidades para as empresas, nomeadamente
através do programa EU4health.

© João Porfírio
>POR HENRIQUE BURNAY,
SENIOR PARTNER
DA EUPPORTUNITY

A nível regulatório, as duas áreas mais
relevantes a nível europeu são a transição verde e a transição digital. As empresas devem estar a par das propostas da Comissão nesta matéria para se
adaptarem da melhor forma possível
às novas regras do mercado e às exigências da regulação. Estar na linha
da frente destas “revoluções”, utilizando o PRR e os demais programas

europeus, mas também investindo em
tecnologias “future proof”, apostando na inovação e adaptando-se aos
desafios regulatórios, é uma oportunidade para as empresas portuguesas
puderem ser líderes nestes processos.
Mas para isso precisam de se antecipar e participar desde cedo para contribuir para o resultado e adequar as
suas estratégias.
No capítulo do financiamento, gerido
diretamente por Bruxelas (por oposição aos fundos europeus que são geridos a nível nacional), o programa de
financiamento à investigação – Horizonte Europa tem um orçamento de
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95,5 mil milhões de euros entre 2021
e 2027, estando desenhado em torno
do que é reconhecido serem os grandes desafios da sociedade a médio-longo prazo. Nestes incluem-se as
alterações climáticas e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas. E a digitalização. Num
claro alinhamento com as prioridades
políticas da União Europeia.
Os programas de trabalho do Horizonte Europa estão estabelecidos
segundo um plano estratégico e de
acordo com um conjunto de medidas
que ajudam a alcançar os objetivos
definidos, assinaladas por ‘missões’.

São cinco as missões incluídas no
Horizonte Europa: adaptação às alterações climáticas, cancro, cidades
inteligentes e com impacto neutro
no clima, oceanos e águas e solos
saudáveis e alimentos. Cada missão
financia tópicos de investigação e desenvolvimento dentro das suas temáticas e cria pontes com os programas
de trabalho, especificamente dos seis
clusters no Pilar II (com 53,5 mil milhões de euros), bem como intermissões com outros programas da UE.
Estes outros programas incluem, por
exemplo, a Política Agrícola Comum,
o programa ERASMUS+, o Mecanismo Interligar a Europa, A Europa Di-
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gital, a Europa Criativa ou o programa InvestEU.
A chamada para propostas do programa de financiamento à investigação
é feita em ciclos anuais estabelecidos
em datas distintas para cada programa de trabalho e interessam tanto
a investigadores, como a indústrias,
empreendedores, entidades públicas
e privadas, parceiros sociais ou cidades e regiões.
O objetivo deste importante programa
europeu é facilitar a colaboração entre
países e entidades e reforçar o impacto
da investigação e da inovação no de-

“As empresas
portuguesas precisam
de ser estratégicas
e devem identificar
os seus objetivos
e prioridades para
integrarem consórcios
ou para os liderarem.”
senvolvimento, apoio e execução das
políticas da UE. O Horizonte Europa
não se restringe a colaborações no espaço europeu, mas fomenta a cooperação internacional de forma a melhorar
a oferta e a procura de soluções inovadoras, acedendo a melhores talentos e
mais avançados conhecimentos.
Também aqui as empresas portuguesas
precisam de ser estratégicas. Identificar
os seus objetivos e prioridades, de inovação e desenvolvimento, e procurar
reconhecimento entre os pares europeus, para integrarem consórcios ou
para os liderarem, quando seja essa
a opção mais adequada. Num caso e
noutro, estamos em Portugal e em Bruxelas para as apoiar nesse processo.
https://eupportunity.eu/pt
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INOVA+
O mercado de inovação
POR INOVA.BUSINESS
A INOVA+, fundada há 25 anos, é uma consultora
especializada no apoio ao crescimento das
organizações através da inovação, cooperação
internacional, transformação digital e acesso a
financiamentos. Com sede no Porto e escritórios em
Lisboa, Bruxelas, Heidelberg e Varsóvia, conta com
mais de 100 colaboradores focados no aumento da
competitividade e diferenciação dos seus clientes, entre
os quais grandes empresas, PME, startups, organizações
científicas e entidades públicas.
Atualmente, integra quatro grandes
áreas de negócio: Consulting, International, Digital e Policy Ecosystems,
sendo empresa líder na promoção e
gestão de projetos nacionais e internacionais de inovação, investigação e
desenvolvimento tecnológico (I&DT),
orientados para diferentes estádios de
maturação das organizações.
Com uma rede de contactos e parceiros multissetorial e transnacional, assume-se como um importante player

no desenvolvimento de projetos de
I&D, da mesma forma que fomenta
a adoção de práticas de “inovação
aberta” para promover sinergias entre
os clientes da sua rede.
Na INOVA+ acreditamos que a inovação
é a competência chave para o crescimento das organizações e reconhecemos, na visão tecnológica, nas parcerias
nacionais e internacionais e no acesso
a fontes de financiamento, os fatores-chave para uma inovação de sucesso.

Diariamente, os nossos especialistas e
consultores contribuem para alavancar o sucesso das organizações clientes, colocando ao seu dispor serviços
especializados nas áreas da inovação,
projetos de I&D aplicado — em fases
de prova de conceito, demonstração
e implementação de pilotos para validação de mercado — acesso a financiamentos públicos, nacionais e
europeus, incentivos fiscais, privados
e gestão de projeto.

O papel junto das
instituições europeias
A INOVA+ é líder em Portugal no suporte a projetos europeus, com uma
taxa de sucesso superior a 30 por
cento, e participação frequente em
processos de avaliação da Comissão
Europeia. Esta experiência acumulada
contribui para a otimização dos nossos serviços e, graças à rede consolidada de parceiros nacionais e europeus,
possibilita a identificação das entidades
mais relevantes para constituir um consórcio multidisciplinar e competitivo,
ao dar apoio à conceção e gestão de
projetos de candidatura internacionais.
Igualmente, a nossa experiência como
membros e coordenadores de consórcios europeus tem assegurado um
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crescimento constante ao longo dos
últimos 20 anos junto das instituições
europeias, com provas dadas em vários programas de financiamento, nos
mais diversos domínios, atuando sempre como facilitadores da participação
de outras organizações neste meio
altamente competitivo e, numa fase
posterior, no apoio à fase de implementação dos projetos.

Programas
que constituem
oportunidades para as
empresas portuguesas
As oportunidades europeias podem
ser vistas como um verdadeiro Mercado de Inovação - um programa de
compras públicas de I&D e inovação,
em diferentes domínios, onde a Comissão Europeia e entidades relacionadas se predispõem a financiar a
investigação de fronteira, desenvolvimento e demonstração tecnológica,
bem como o lançamento de novas
soluções para o mercado.

Ainda enquadrado no Horizonte Europa, o EIC Accelerator representa a
grande oportunidade para as PME,
nomeadamente startups, procurarem
investimento de inovação orientado
para as fases de desenvolvimento,
validação e scale-up de soluções inovadoras/disruptivas. O EIC Accelerator
apoia projetos com elevado potencial
de mercado, à escala global, e cujo
elevado risco para investidores justifica
o suporte ao produto, serviço ou processo para poder estar pronto para o
mercado. O Conselho Europeu de Inovação (EIC) oferece ainda uma gama
de fundos complementares através do
EIC Pathfinder, para tecnologias totalmente inovadoras, e do EIC Transition
Activities, para transformação dos resultados da investigação em inovação.

Até 2027 são inúmeras as oportunidades de financiamento europeias para
a investigação e inovação. O programa-quadro em vigor, Horizonte Europa, está organizado em programas
de trabalho que anunciam as áreas
específicas de investigação e inovação que serão financiadas, tanto para
consórcios internacionais, como para
projetos individuais.

Já o Programa Transnacional de Parcerias EUROSTARS disponibiliza anualmente pelo menos duas convocatórias
para apresentação de candidaturas em
consórcio, liderado por uma PME, mas
pode incluir outra categoria de organizações, como grandes empresas, centros de investigação e universidades,
para projetos colaborativos internacionais de I&D e inovação. Destas propostas devem resultar produtos ou serviços inovadores com aplicação civil, em
qualquer área tecnológica e de mercado. Este programa tem permitido às
empresas desenvolver novos produtos
ou soluções, aumentar as suas equipas
e atrair investidores privados.

Com foco na participação da comunidade científica e tecnológica em
projetos de investigação, o Horizonte
Europa representa também uma oportunidade para empresas, associações
empresariais e centros de incubação
de empresas reforçarem a implantação
no mercado de soluções inovadoras.
Através da participação em projetos
colaborativos de “Ações de Investigação e Inovação”, ou por projetos de
“Ações de Inovação”, que preveem o
desenvolvimento de protótipos, testes,
demonstrações, atividades piloto e validação de produção em larga escala.

Em matérias de Ambiente e Ação Climática, as instituições europeias apresentam dois instrumentos de financiamento, nomeadamente o Programa
LIFE e o Fundo de Inovação. No Programa LIFE, os projetos a ser apresentados
em consórcio, por pelo menos três entidades de três países distintos, devem
contribuir para a promoção da adoção
da legislação e das diretivas da UE nos
domínios do ambiente. Já o Fundo de
Inovação visa o financiamento para a
demonstração de tecnologias inovadoras centradas na descarbonização das
indústrias, produção e uso de energia
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“As oportunidades
presentes neste
mercado de inovação
devem ser encaradas
pelas empresas da
mesma forma que nos
outros mercados em
que atuam.”
renovável ou soluções de armazenamento, para projetos de pequena e larga escala. Ambos os programas constituem uma janela de oportunidade para
as empresas.
Estão ainda disponíveis oportunidades para setores concretos, como é o
caso das indústrias criativas, através
do Programa Europa Criativa, que
permite reforçar a competitividade
dos setores cultural e criativo e a promoção da diversidade cultural e linguística europeia.
Por último, destacar o Cascade Funding, um mecanismo da Comissão Europeia orientado para a distribuição
de financiamento público a destinatários finais, como PME, startups e
investigadores, através do lançamento de concursos específicos por parte
de projetos/consórcios financiados.
A curto prazo serão lançados os Polos de Inovação Digital, aos quais as
PME poderão aceder para teste e demonstração de soluções nos domínios
da inteligência artificial, computação
avançada e indústria 4.0.
As oportunidades presentes neste
mercado de inovação devem ser encaradas pelas empresas da mesma
forma que nos outros mercados em
que atuam. As competências encontradas na consultoria especializada
são relevantes em qualquer mercado e
absolutamente vitais numa arena tão
concorrencial como a da inovação.
https://inova.business/
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IrRADIARE
O contributo para uma
sociedade mais sustentável
POR ELSA FERREIRA NUNES, CEO DA IRRADIARE
– SCIENCE FOR EVOLUTION
A IrRADIARE – Science for Evolution opera a nível
europeu a partir de Bruxelas e Lisboa. Clima,
sociedade, sustentabilidade, integração, investimento,
sociedade, cultura, criatividade e inovação são alguns
dos domínios que nos apaixonam. A integração da
inovação na nossa estratégia global permite-nos
orientar para um futuro melhor. Relacionamento,
networking e redes europeias são transversais à nossa
atividade, nomeadamente para apoiar cidades, regiões
e outras entidades na interação com os principais
programas europeus.
O Acordo Verde Europeu apresenta
um roteiro para tornar a economia
da União Europeia mais sustentável,
encarando os desafios climáticos e
ambientais como oportunidades e
promovendo a transição justa e inclusiva. O Acordo Verde Europeu visa
impulsionar a utilização eficiente dos
recursos, avançando para uma economia limpa e circular, revertendo a
perda de biodiversidade e reduzindo
a poluição. Descreve os investimentos necessários e os instrumentos de
financiamento disponíveis, e explica
como assegurar uma transição justa
e inclusiva.
Sendo 2021 o ano da aprovação dos
principais programas europeus para o
período 2021-2027 e da criação dos
Planos Nacionais de Recuperação e
Resiliência, em 2022 a palavra-chave
é implementação, verificando-se algum clima de otimismo relativamente
a oportunidades de financiamento.

Como afirmou a presidente Ursula
von der Leyen, estes programas vão
contribuir para a construção de uma
Europa "mais inteligente" e "mais
verde", uma Europa mais ligada, mais
coesa, mais social e mais próxima dos
cidadãos, uma Europa mais resiliente
e preparada para os desafios - atuais
e futuros.
Começando e destacando desde já o
programa Horizonte Europa, este é
um programa chave no que respeita
ao conhecimento e inovação, tendo
como pano de fundo a sociedade
digital. Com um orçamento total de
95,5 mil milhões de euros, promove
as dimensões científica, tecnológica,
económica e social, dando em muitos aspetos continuidade ao anterior
programa-quadro Horizonte 2020.
Destacam-se, não obstante alguns
aspetos inovadores: o Conselho Europeu de Inovação, as missões Hori-

zonte Europa que visam enfrentar os
maiores desafios societais da Europa,
como o cancro, a adaptação às alterações climáticas, os oceanos saudáveis, as cidades neutras e inteligentes,
os alimentos e territórios saudáveis e
ainda as Parcerias Horizonte Europa,
novos tipos de parcerias que envolvem
o setor privado e público, abrangendo
indústria, universidades e outras organizações de investigação, instituições
públicas e associações da sociedade
civil, com o objetivo de apoiar conjuntamente o desenvolvimento e a implementação de programas conjuntos de
investigação e inovação.
Nos domínios da educação, formação,
juventude e desporto (período 20212027), destaca-se o programa Erasmus+, que visa apoiar os cidadãos no
seu desenvolvimento pessoal e profissional, concentrando-se em ser (mais)
inclusivo, digital e verde.
Na transição para a Europa mais verde
(com menos emissões de carbono), o
Fundo de Inovação é um dos principais programas mundiais de apoio a
tecnologias inovadoras de baixo carbono. O Fundo de Inovação vai finan-
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ciar tecnologias inovadoras no contexto das energias renováveis, indústrias
de energia intensiva, armazenamento
de energia e captura e utilização e armazenamento de carbono, a fim de
contribuir para uma Europa mais verde e sustentável e facilitar a transição

“Em 2022 a
palavra-chave é
implementação,
verificando-se algum
clima de otimismo
relativamente a
oportunidades de
financiamento.”
para uma economia carbonicamente
neutra até 2050.
O programa LIFE vai contribuir para a
transição para uma economia sustentável, circular e eficiente em termos
energéticos, renovável, neutra e resiliente às alterações climáticas. Pretende contribuir também para a proteção
e melhoria da qualidade do ambiente
e para travar e inverter a perda de bio-

diversidade, promovendo o desenvolvimento sustentável.

Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores
(CERV) e o Novo Bauhaus Europeu.

O recentemente lançado programa
Interreg EURO MED tem como principal objetivo contribuir para a transição para uma sociedade neutra e
resistente ao clima, com especial foco
no impacto das alterações climáticas
nos recursos naturais e assegurando o
desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos cidadãos.

O programa Europa Criativa é o novo
programa de cooperação europeia
sobre diversidade cultural e linguística e património cultural, com enfoque no reforço da competitividade
dos setores cultural e criativo. Os fundos disponíveis são distribuídos entre
várias ações, incluindo convites, concursos e prémios.

No contexto da promoção de uma Europa mais próxima dos seus cidadãos,
mais atenta à dimensão social e mais
flexível, existem três programas chave a
considerar: Europa Criativa, o Programa

O Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores (CERV) visa proteger e
promover os direitos e valores da UE
e a Carta dos Direitos Fundamentais,
apoiando em particular organizações
da sociedade civil ativas a nível local,
regional, nacional e transnacional.
Por fim, o Novo Bauhaus Europeu é um
programa ousado e inspirador que desafia os cidadãos europeus a imaginar
e construir um futuro mais sustentável,
agradável e inclusivo, ligando o Acordo
Verde Europeu à nossa vida quotidiana.
Nos próximos anos, estes (e outros)
programas europeus vão apoiar financeiramente projetos que contribuem
para uma Europa mais inteligente,
mais verde, mais ligada e mais social.
A correta implementação e gestão
destes projetos é um grande desafio
que a IrRADIARE se propõe apoiar,
contribuindo assim para uma sociedade mais sustentável.
www.irradiare.com
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MAGELLAN
Um universo de oportunidades
para as empresas portuguesas

quadro financeiro plurianual, é vasto
o conjunto e tipologia de oportunidades com enorme interesse para as
empresas nacionais. É de destacar o
desenvolvimento de infraestruturas
nos setores dos transportes, ambiente e energia, e indústria, bem como

A Magellan é uma entidade dedicada a assuntos
europeus especializada em programas europeus
de financiamento às entidades que delas podem
beneficiar, como empresas públicas e privadas,
universidades, centros de investigação e inovação,
associações, clusters setoriais, entre outros.
Sendo cada vez mais importante que
as empresas consigam encontrar formas alternativas para financiar os
seus projetos, os programas de financiamento geridos centralmente pela
Comissão Europeia apresentam-se
como uma solução muito vantajosa
e com elevado potencial para as empresas portuguesas.
São mais de 40 as ferramentas de financiamento geridas pela Comissão
disponíveis para todas as entidades
da União Europeia, que apoiam as diversas áreas de atividade económica,
desde a indústria, inovação e investi-

gação, passando pela formação e pela
cultura, em temáticas comunitárias
estratégicas tão distintas como a produção, os transportes, a inclusão social e a digitalização.
Todas as oportunidades de financiamento visam apoiar iniciativas que permitam que a União Europeia chegue
mais longe, de uma forma cada vez
mais inovadora e eficiente, através da
cooperação entre entidades de qualquer tipologia e geografia na Europa.
Atualmente, com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência e
o início da implementação do novo

a prossecução dos grandes desígnios
de transição energética e combate às
alterações climáticas.
Os programas nos quais a Magellan
mais investe são o Horizonte Europa,

“Todas as
oportunidades de
financiamento visam
apoiar iniciativas que
permitam que a União
Europeia chegue
mais longe, de uma
forma cada vez mais
inovadora e eficiente,
através da cooperação
entre entidades de
qualquer tipologia e
geografia na Europa.”
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com vista à inovação e criação de valor acrescentado e impacto da indústria nacional; no âmbito do CEF (Connecting Europe Facility), sobretudo nos
programas Transportes e Energia, que
visam a criação das condições de competitividade nos transportes e energia
essenciais ao país; no Innovation Fund
e programa LIFE, instrumentos fundamentais de suporte à transição energética e combate às alterações climáticas.
Em atividade desde 2009, e com escritórios em Bruxelas e no Porto, a Magellan oferece aquilo a que chama acelerador de financiamentos europeus,
comunicação estratégica e advocacy,
e consultadoria internacional. Procurando alinhar a estratégia dos clientes
com as oportunidades de financiamentos nacionais e europeus, segue uma
linha de ação desde a identificação de
oportunidades, apoio à elaboração de
candidaturas, gestão e coordenação de
projetos e consórcios.
Sem perder o carater transversal de

Mobilidade e Transportes, e transversalmente na atividade de Comunicação e Disseminação Estratégica.
Consciente de que “a União Europeia

especialista em financiamento euro-

é um universo de oportunidades para

peu e representação, a Magellan esco-

as empresas portuguesas”, a Mage-

lheu focar-se nas áreas de Ambiente e

llan procura assegurar o acompanha-

Economia Circular, incluindo Energia,

mento das entidades que representa

em território nacional e, paralelamente, mantêm e desenvolve um contacto
de proximidade com as instituições
europeias e outras entidades de relevo
com presença em Bruxelas.
Procura também dar representação e
policy advocacy junto das instituições
europeias, com serviços como o roadshow, que permite não só obter informação relevante, como estabelecer um
contacto próximo com as instituições e
outros players internacionais, de modo
a potenciar a apresentação dos seus
representados e respetivos interesses.
É com base no conhecimento da lógica
do pensamento político, das instituições, da concorrência e das condições
regulatórias no âmbito das instituições
europeias, que a Magellan adquiriu um
largo número de projetos e submete
regularmente outros, quer enquanto
entidade de apoio à submissão de candidaturas, quer como beneficiária.
Consulte aqui o portefólio de projetos
da Magellan.
https://magellan-association.org/
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POSICIONAMENTO DE EMPRESAS
E ENTIDADES PORTUGUESAS
Conheça o testemunho de algumas empresas e entidades portuguesas com
experiência em projetos e programas de financiamento europeus, desde a
participação em concursos internacionais para a prestação de serviços no âmbito
de Ações Externas da UE à participação em consórcios e implementação de
projetos com financiamento da UE.
Beta-I, CESO, INESC BRUSSELS HUB e SPI Inovação abordam aqui o seu
posicionamento estratégico, desafios e vantagens, e destacam alguns dos
projetos em que estão mais envolvidas e/ou com maior potencial de interesse
para as empresas e entidades portuguesas.

BETA-I
Colaboração para um ecossistema mais inovador
Com mais de 250 projetos de inovação em mais de 80 países, a Beta-i é uma
consultora colaborativa de inovação com alcance global, perita na gestão de
inovação corporativa, projetos piloto com startups altamente qualificadas e no
desenho de produtos e serviços em conjunto com as empresas. O seu objetivo é
trazer mais startups para Portugal, tornando o país um importante hub da Europa.

>POR RICARDO MARVÃO,
COFUNDADOR E HEAD
OF GLOBAL SALES DA BETA-I

Os Fundos Europeus são uma oportunidade para todas as instituições
do espaço comum contribuírem para
o futuro que desejamos ter na Europa. São criadores de networking e um
fator de coesão do espaço comum e
de troca de oportunidades e conhecimento com diferentes parceiros.
A Beta-i tem conseguido criar e consolidar a sua relação com parceiros
internacionais; fazer parte de projetos
de maior dimensão e com impacto a
nível europeu; e atingir uma maior reputação a nível internacional.

AspBAN
No projeto “Atlantic Smart Ports Blue
Acceleration Network – AspBAN”, a
Beta-i está focada no desenvolvimen-

“As empresas
portuguesas devem
trabalhar com
consultores com
conhecimento da
linguagem europeia,
de modo a diminuir
erros e ter propostas
robustas; participar
nos principais eventos
da Comissão Europeia,
para aumentar
a rede de contactos
internacionais.”
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ser usada nas universidades e ensinar
os alunos a enfrentar desafios sociais
sistémicos através do empreendedorismo. Neste momento e até maio de
2022, está a decorrer um acelerador de
ideias de quatro meses que desafia os
alunos de diferentes escolas de negócios a criar soluções viáveis para lidar
com a problemática dos sem-abrigo.
As aprendizagens retiradas do programa serão utilizadas para criar um
manual prático, que incluirá uma metodologia viável, replicável e escalável,
para que outras instituições de ensino
possam projetar e implementar um
acelerador de ideias aplicado a diferentes desafios sociais.
to de uma plataforma de aceleração
dinâmica que pretende ajudar os portos atlânticos da UE a funcionarem
como hubs da economia azul e a diversificarem os seus modelos de negócio e fontes de receitas.
O projeto conta com o apoio de 113
parceiros estratégicos (38 portos; cinco associações portuárias, com acesso
a um total de universo de 391 portos;
15 fundos de investimento; 25 empresas; 15 aceleradores na área da economia azul; cinco associações empresariais; e 10 entidades políticas) e as
candidaturas para o programa de inovação aberta, onde irá decorrer o desenvolvimento dos pilotos, abrem em
março. Atualmente, há 147 desafios
de inovação concretos de 33 portos
de Portugal, Espanha, França, Irlanda,
Noruega, Rússia, Finlândia, Canadá,
Colômbia e Mauritânia.

TULIPS
A Beta-i foi escolhida para ser a entidade especialista de inovação do
consórcio europeu TULIPS, um projeto
liderado pelo Royal Schiphol Group e
financiado pela Comissão Europeia,
para desenvolver projetos de investigação e soluções destinadas a tornar
o setor de aviação mais sustentável.
Com um financiamento de 25 milhões
de euros, o consórcio é composto por

29 parceiros europeus e tem já propostas concretas para 17 projetos de sustentabilidade que serão testados em alguns
dos maiores aeroportos do mundo.

Corship
A Beta-i fez parte do consórcio Corship – Corporate Entrepreneurship,
um ambicioso programa do Erasmus+
que durante três anos uniu startups,
empresas e universidades, numa experiência de construção e partilha de
conhecimento que alcançou quase
2500 alunos de todo o mundo num
curso online e numa Masterclass em
co inovação e design thinking.
A missão do projeto, de estabelecer
um diálogo conjunto e melhorar a
colaboração entre empresas, empresários e universidades de toda a Europa com uma abordagem educacional contemporânea, materializou-se
numa nova ferramenta de gestão da
inovação disponível para todo o mercado: o Co-Innovation Builder.

EXPAND
Em 2021, a Beta-i uniu forças com
professores de escolas de negócios,
empreendedores de impacto social e
parceiros do ecossistema de startups a
nível europeu para o EXPAND – projeto
que pretende desenvolver uma metodologia única de inovação social para

DataPitch
Iniciado em 2017, o DataPitch é um
laboratório de inovação de dados para
acelerar o crescimento da economia
digital europeia, que ajudará as empresas a desbloquear o valor comercial
dos dados.
O laboratório facilita às startups e
PME de toda a Europa acesso a dados
disponibilizados por fornecedores de
diferentes setores, que os utilizarão
para resolver uma série de desafios.
Além disso, inclui prémios financeiros
(até 100 mil euros), mentoria especializada, parcerias com os meios de comunicação e acesso a capital de risco.
As empresas portuguesas devem trabalhar com consultores com conhecimento da linguagem europeia, de
modo a diminuir erros e ter propostas robustas; participar nos principais
eventos da Comissão Europeia, para
aumentar a rede de contactos internacionais; e ter uma relação próxima
com a Agência Nacional de Inovação,
demonstrando conhecimentos sobre
o cluster ou o pilar que gostariam
de apostar. É também importante o
estabelecimento de contacto com os
membros da Comissão Europeia.
https://beta-i.com/
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CESO
Desafios e vantagens da prestação de serviços
de consultoria para a UE
O compromisso com a qualidade dos serviços, o investimento na capacidade técnica
e a resiliência, permitiram à CESO ganhar competências e reconhecimento para
ultrapassar os desafios impostos pelas instituições europeias.

>POR RUI MIGUEL SANTOS,
VICE-PRESIDENTE DA CESO
A principal característica dos concursos
das Instituições Financeiras Internacionais (IFI), e em particular da Comissão
Europeia, é a sua elevada estruturação.
As regras de acesso e de funcionamento são particularmente rigorosas, as
barreiras à entrada são significativas e
a reputação, baseada na experiência, é
um ativo fundamental.
Estes desafios têm um cariz essencialmente:
• Administrativo – uma vez que os critérios de elegibilidade a concursos
são extensos, complexos e exigentes, e a apreensão dos mesmos tem
a sua curva de aprendizagem;

“O sucesso depende
da capitalização
da experiência
das empresas, do
investimento no
conhecimento dos
procedimentos
de aquisição e
implementação dos
contratos, bem como
das oportunidades nos
mercados-alvo.”
•
Financeiro – porque as IFI exigem
rácios de capital sólidos que confirmem não só a saúde financeira do
operador, mas também o compromisso dos acionistas com a empresa;
• Técnico – já que o acesso a concursos públicos internacionais é determinado pela experiência comprovada do operador na implementação
de contratos de natureza e dimensão semelhantes.
O sucesso depende, por isso, da
capitalização da experiência das

PROJETO EM
DESTAQUE
A CESO atualmente lidera a
implementação do novo Mecanismo de Apoio ao Diálogo
de Políticas Regionais entre
a União Europeia (UE) e os
Países da América Latina e
Caraíbas (ALC) para o período 2020-2023. Este projeto
apoia o diálogo político em
curso, a diferentes níveis, e
aprofunda o envolvimento
da UE com a ALC. Na prática, prestou-se, por exemplo,
assistência técnica à comunicação do Programa BELLA
que cofinanciou a implementação do cabo transatlântico
que liga a Europa à América
Latina, sendo considerado um
grande avanço na relação entre as duas regiões, facilitando
a transformação digital.
Liderar o consórcio internacional que executa este novo
desafio é uma consequência
direta da experiência e do reconhecimento que a empresa adquiriu na execução de projetos
semelhantes – primeiramente
no Brasil, onde nos encontramos há mais de 10 anos e depois no Canadá e em Angola.
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empresas, do investimento no conhecimento dos procedimentos de
aquisição e implementação dos contratos, bem como das oportunidades nos mercados-alvo.
O percurso de mais de 40 anos na prestação de serviços de consultoria em
países emergentes e de elevado rendimento, permitiu à CESO consolidar o
reconhecimento entre as congéneres
internacionais, a Comissão Europeia, o
Banco Mundial, entre outros.
Neste cenário, a empresa tem conseguido manter-se competitiva, sobretudo por três características:
• Um forte comprometimento com a
qualidade dos produtos e serviços
que oferece, mesmo que tal signifique sacrificar margens de lucro;
• Investimento na empresa e nos seus
trabalhadores. Os lucros são, prioritariamente, reinvestidos para aumentos de capital, que permitam
aceder a contratos de maior complexidade e montantes superiores.
• Resiliência face a um mercado global competitivo, sendo necessário
estar preparado para o insucesso,
aprender com o mesmo e continuar
a persistir.
Sem esta abordagem e um compromisso dos sócios, a empresa não teria
conseguido passar de um capital social inicial de 2500 euros para um milhão e merecer assim a confiança da
Comissão Europeia.
Com mais de 500 contratos executados em 117 países e um volume médio de negócios de sete milhões de
euros, a CESO gere anualmente uma
carteira de 25 a 30 projetos, representando um orçamento global de mais
de 25 milhões de euros. Destes, destaca-se o apoio à concretização das parcerias estratégicas e económicas da
Comissão Europeia no Brasil, Canadá,
Grupo de Países da América Latina e
Caraíbas (ver caixa), ou Angola.

INESC BRUSSELS HUB
A primeira representação
privada portuguesa de ciência
e inovação em Bruxelas
O INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas
e Computadores é hoje o maior grupo de institutos
de investigação e desenvolvimento tecnológico em
Portugal, contando com mais de 2000 investigadores
e staff técnico. A sua representação em Bruxelas tem
como objetivo ser uma voz ativa na negociação
e definição de estratégias e prioridades de
investimento europeus em investigação e inovação.

Para um grupo desta natureza e dimensão, a internacionalização é um aspeto
central da sua estratégia, nas vertentes
de acesso às redes de conhecimento e
aos programas de financiamento, mas
também no acesso a mercados e clientes para as suas atividades de valorização de conhecimento.
Neste contexto, a participação em programas e iniciativas de investigação e
inovação europeus é absolutamente
crítica, pelos recursos financeiros que
disponibilizam para apoiar o desenvolvimento de investigação de ponta

e para transformar os resultados dos
projetos de investigação em produtos
e serviços de elevado valor acrescentado e direcionados para o mercado
global, em particular quando adequadamente combinados com outras fontes de financiamento, nomeadamente
regionais e nacionais, bem como por
permitir efetuar vigilância tecnológica.
Ao longo das duas últimas décadas,
o grupo consolidou uma posição relevante no panorama europeu em várias
áreas, fruto também de um trabalho
continuado e paciente de representa-
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ção, negociação e lobby, efetuado pelos seus responsáveis e investigadores.
A criação de uma representação institucional em Bruxelas, o INESC Brussels
HUB, foi um passo lógico e necessário,
visando a sistematização deste esforço
e para dar resposta a um desafio central para as instituições de investigação
e inovação nacionais: ter uma voz ativa
na negociação e definição de estratégias e prioridades de investimento europeus em investigação e inovação.

“A participação em
programas e iniciativas
de investigação
e inovação europeus é
absolutamente crítica.”
O INESC Brussels HUB é, portanto,
um projeto de longo-prazo assente
em três grandes áreas de intervenção
estratégica principais: o aumento da
visibilidade e representação externa,
estratégicos para o grupo INESC; a

A Europa constrói-se através de
uma participação ativa, como
aquela em que a grande maioria
das instituições europeias semelhantes ao INESC já investe há
várias décadas. Veja-se, por exemplo, os casos da Fraunhofer (Alemanha), os Institutos RISE (Suécia), o SINTEF (Noruega), a Tecnalia (Espanha), entre muitos outros.
A maioria destes institutos abriu
gabinetes de representação institucionais na década de 1990,
enquanto outras organizações
(incluindo universidades) se juntaram e repartiram custos, formando representações privadas
e independentes específicas para
a ciência e a inovação: NETHER

formação e capacitação dos investigadores, staff técnico e dirigentes, bem
como a adaptação e, em muitos casos,
modernização e/ou alinhamento de
práticas institucionais com boas práticas internacionais, no que concerne à
colaboração europeia e internacional
em geral; e a reflexão, participação
e contributo regulares, de elevada
qualidade e representativos do grupo
INESC e das entidades parceiras para a
definição das agendas de investigação
e inovação a nível europeu.
Ao tornar-se um ator mais central na
definição das prioridades de investimento futuras, o grupo INESC defende os interesses das PME e grandes
empresas nacionais com as quais que
colaboram regularmente, uma vez
que as agendas de investigação e inovação do futuro são necessariamente
co definidas pelas empresas inovadoras e pelos investigadores, através da
sua participação regular, constante e
bem preparada nos inúmeros fóruns
setoriais e temáticos organizados pela
Comissão Europeia, muito para além
da definição de macro prioridades e

políticas orientadoras que é feita ao
nível do Conselho Europeu.
Apesar de estar ainda numa fase inicial do projeto e das vicissitudes resultantes da pandemia, que afetaram a
implementação praticamente deste o
seu início, os primeiros resultados começaram já a surgir e a justificar esta
aposta, nomeadamente ao nível da
visibilidade e reconhecimento junto
das instituições europeias e parceiros
internacionais, ao nível do alinhamento de agendas temáticas e prioridades
institucionais e desafios sociais e económicos de dimensão europeia, e ao
nível da capacidade de leitura, resposta e influência de agendas de investimento futuras.
O INESC acredita que outras organizações afins e empresas seguirão o
mesmo caminho, individualmente ou
através de formas colaborativas. Desta
forma, o INESC Brussels HUB está disponível para apoiar esse esforço com
os seus recursos e experiência.
https://hub.inesc.pt/

(Holanda), Norway House, Sweden
House, France House, Czech House,
entre outras.

fluenciar e ajudar a definir as
agendas de investigação e inovação do futuro.

Além da eficiência de custos, o objetivo destas entidades foi criar eficácia
na circulação e análise de informação, na tomada de posições conjuntas e articuladas sobre a mesma matéria ou matérias relacionadas, filtrar
e direcionar informação estratégica
para os investigadores, gestores e decisores nos países de origem, maximizar a eficiência de custos e tempo na
participação em plataformas e redes
europeias, entre outros. Em suma,
estas representações aumentam consideravelmente a visibilidade, o perfil
percecionado pelos pares, clientes e
financiadores e a capacidade de in-

Simultaneamente, esta atividade
contribui muito para a capacitação das equipas no país de origem, tornando-as mais rapidamente capazes de se adaptar à
linguagem europeia. Estas são as
condições ideias para aumentar a
competitividade na participação
em concursos altamente competitivos, como são os programas
do quadro europeu da investigação e inovação, e aumentar a
competitividade das empresas e
das regiões onde estas instituições atuam.
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como objetivo promover o desenvolvimento de clusters de classe mundial na Europa, com vista a fomentar
a competitividade e a sustentabilidade de recursos, especialmente nas
PME. O ECCP mapeou mais de 1200
clusters internacionais, tendo assim
um alcance na ordem das dezenas
de milhares de PME, distribuídas
pela Europa.

SPI
Na vanguarda da inovação
A SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação é uma
empresa de consultoria privada criada em 1996 como
um centro ativo de redes nacionais e internacionais
ligadas aos setores da investigação e inovação. Tornouse assim um dos principais promotores de vínculos
entre organizações nacionais e internacionais, públicas
e privadas, empresas e institutos de C&T.
Com 85 colaboradores localizados
em Portugal, Espanha, China, Estados
Unidos da América e um escritório afiliado na Bélgica, através da Rede Europeia de Centro de Negócios e Inovação (EBN), a SPI coordena e fornece
suporte especializado em projetos na
Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Sudeste Asiático e África.
Esta entidade possui uma vasta experiência em projetos europeus e
programas de financiamento, como
o “Horizon 2020” e o novo “Horizon Europe”, que vigorará de 2021 a
2027. Exemplos destes e outro tipo de
projetos incluem:
• “European Network of Research
and Innovation Centres and Hubs China” foi um projeto cofinanciado
pela Comissão Europeia como par-

“O acesso a fontes
de financiamento,
como o programa
Horizon Europe ou
o Portugal 2030, deve
ser considerado
um tema prioritário.”
te do programa de financiamento
“Horizon 2020”. Visava ligar as organizações europeias de investigação e inovação (I&I) e empresariais,
incluindo PME, às suas homólogas
chinesas, além de as orientar para
uma entrada e expansão sustentáveis no mercado chinês.
•
O ECCP (Plataforma Europeia de
Colaboração entre Clusters) tinha

• O “South-East Asia IPR SME Helpdesk” foi cofinanciado pela Comissão Europeia e é um serviço de assistência às PME do Sudeste Asiático,
em matéria de direitos de propriedade intelectual, que apoia as PME
da UE para proteger e fazer respeitar
os seus direitos de propriedade intelectual relacionados com países do
Sudeste Asiático.
O posicionamento estratégico da SPI
na vanguarda da inovação traz diversas vantagens para a empresa. Assim,
consegue reforçar a sua competitividade no mercado graças à sua rede internacional, através da qual é capaz também de potenciar a própria inovação e
estabelecer novas parcerias, permitindo a sua entrada em novos mercados,
a criação de conhecimento e, consequentemente, a promoção contínua
da investigação, do desenvolvimento e
da transferência de tecnologia.
Para empresas que pretendam expandir por esta via, a SPI recomenda
o fomento da diversidade na equipa
de trabalho, quer em termos de nacionalidade, quer de background académico. Uma aposta na formação contínua, com forte vocação internacional,
promove o desenvolvimento de uma
perspetiva proativa para abordar novos desafios. Finalmente, o acesso a
fontes de financiamento, como o programa “Horizon Europe” ou o Portugal 2030, deve ser considerado um
tema prioritário.
www.spi.pt
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ELISA FERREIRA
COMISSÁRIA EUROPEIA PARA A COESÃO E REFORMAS

NOVA ESTRATÉGIA DA UNIÃO
EUROPEIA VAI CRIAR AS BASES
PARA UMA ECONOMIA MAIS
COMPETITIVA E UMA SOCIEDADE
MAIS COESA
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Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, aponta, em entrevista
à Portugalglobal, os principais desafios da nova estratégia da União Europeia, que,
em cenário de pós-pandemia, passam, fundamentalmente, por uma recuperação
económica que promova a coesão nos Estados-membros da UE, a par da aposta nas
transições ambiental e digital.
A Comissária portuguesa considera encorajadoras as previsões económicas
mais recentes, defendendo que a nova estratégia da União irá imprimir maior
competitividade à economia europeia e contribuir para uma sociedade mais coesa.
Sobre Portugal, sublinha a competitividade da economia e das empresas nacionais,
e o investimento na qualificação dos recursos humanos, na inovação e na tecnologia.
Quais as prioridades da Comissão Europeia
para o período 2021-2027 e quais as razões
(ou motivo conjuntural) que estiveram na
base dessa estratégia?
As prioridades da Comissão Europeia para os
próximos anos foram fortemente marcadas
pelo impacto da pandemia COVID-19 e pela
necessidade de “reconstruir melhor”, pois ficou bem notório, nos últimos dois anos, que
não podemos simplesmente regressar às formas de produzir e consumir anteriores à pandemia. Os desafios que temos pela frente são
por isso claros.
Em primeiro lugar, uma recuperação económica robusta que não deixe parte da sociedade para trás. Os indicadores de crescimento
que temos na UE são encorajadores, 5,1 por
cento em 2021 e 4 por cento em 2022; e o
nível de emprego é já superior a 2019 (anterior à pandemia). Para tal, muito contribuiu a
resposta decisiva da parte da UE, mobilizando
rapidamente as políticas de coesão e de concorrência para assegurar que as empresas e
os trabalhadores tivessem os apoios de emergência necessários, suspendendo o Pacto
de Estabilidade e Crescimento e criando um
novo instrumento de apoio ao emprego, o
SURE, bem como um instrumento financeiro
sem precedentes, o NextGenerationEU, que
permitiu duplicar os recursos disponíveis através do financiamento no mercado da própria
Comissão Europeia. Foi este instrumento que
financiou os Planos de Recuperação e Resiliência, que terão um enorme impacto, ou o
ReactEU, que veio reforçar os fundos da política de coesão do quadro financeiro 20142020 (em execução até 2023). Em Portugal

estamos a falar de valores superiores a 40
mil milhões de euros para os próximos anos,
entre o PRR e o Portugal 2030. No entanto,
sabemos também que a crise teve um impacto assimétrico, com determinadas regiões e
setores, mais dependentes de turismo, transportes ou serviços de proximidade, a serem
mais afetados. É importante, por isso, evitar
que a recuperação abra novas fraturas e reforçar a coesão económica, social e territorial.
Em segundo lugar temos de fazer face à dupla
transição climática e digital, que sofreu uma
aceleração com a crise. Também aqui foram dados importantes passos. O Pacto Ecológico Europeu pretende tornar a Europa o primeiro continente neutro em termos de emissões de gases
com efeitos de estufa até 2050. Temos propostas muito concretas para o conseguir: com a Lei
Climática Europeia, proposta pela Comissão no
ano passado e adotada pelo Conselho e pelo
Parlamento Europeu em julho, tornámos esse
objetivo uma obrigação jurídica; e propusemos
um ambicioso pacote legislativo, designado
‘Fitfor55’, que acelera a redução de emissões
até 2030. Quanto ao desafio digital, foi extremamente claro que a rápida digitalização a que
assistimos durante a pandemia foi apenas a
aceleração de tendências que se vinham já a
sentir. A transformação digital está a mudar as
nossas vidas e é essencial que a União Europeia
seja líder nesta área, desde a digitalização da
produção à prestação de serviços à distância ou
à inteligência artificial. Também aqui apresentámos recentemente propostas muito concretas,
para aprofundar os serviços e mercado único
digital, que é urgente serem agora discutidas
e adotadas pelos colegisladores, o Parlamento
Europeu e o Conselho.
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Em terceiro lugar, reforçar o papel da UE na
cena mundial, enquanto defensora do multilateralismo e de uma ordem assente em regras, sem esquecer aqueles que são os nossos
interesses estratégicos. Por exemplo, promover relações comerciais abertas, mas equilibradas, diversificando parceiros e evitando
dependências em sectores-chave. Manter a
União Europeia como um bastião de democracia, tolerância e justiça social.
Com a pandemia a entrar numa nova fase
na Europa e no mundo, quais considera serem os grandes desafios da UE para fomentar uma rápida e eficaz recuperação da crise
económica provocada pela COVID-19?
Os grandes desafios são aqueles que identifiquei. Julgo que os dados estão lançados com
a resposta dada pela União Europeia para fazer face à crise. Antes de mais, no volume de
recursos mobilizados, mais de 2 biliões de euros, entre o quadro financeiro plurianual e o
NextGenerationEU, para serem investidos até
2029. Mas sobretudo na opção feita de apostar numa recuperação económica que não se
limitará a reconstruir nos moldes anteriores.
Como expliquei antes, enfrentamos desafios
fundamentais (as alterações climáticas, a digitalização, o emergir de uma nova ordem
económica mundial). Por isso, a Comissão Europeia propôs que o NextGenerationEU promova uma recuperação económica que lançará as bases para uma nova economia, mais
verde, mais digital, mais competitiva, mais
próxima das pessoas e dos seus problemas.
O Mecanismo de Recuperação e Resiliência
está em plena fase de implementação. Praticamente todos os Estados-membros apresentaram o seu Plano de Recuperação e Resiliência (a Holanda é a única exceção, devido ao
calendário eleitoral interno) e, sob proposta
da Comissão, o Conselho endossou já 22 desses planos, num total de 291 mil milhões de
euros a fundo perdido e 154 mil milhões em
empréstimos que vão financiar investimentos
e reformas que vão preparar as economias
nacionais e europeia para o futuro: transição
verde e digital, apoios à investigação, desenvolvimento e inovação, melhoria do ambiente
de negócios para as empresas, reforço da coesão social e territorial.
Também a Política de Coesão 2021-2027 tem
um forte enfoque na transformação das eco-

nomias com vista a uma maior competitividade e maior resiliência dos vários países e regiões europeias. Na maior parte dos casos, as
negociações dos novos acordos de parceria,
que vão reger estes fundos – estamos a falar
de 22,6 mil milhões de euros – estão ainda
em curso. Mas o regulamento é muito claro
quanto à ambição: pelo menos 37 por cento do Fundo de Coesão e 30 por cento do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
têm que contribuir para os objetivos climáticos, enquanto pelo menos 20 por cento deste último deve ser destinado à digitalização
da economia e das empresas. Acresce a estes
o Fundo de Transição Justa, que é 100 por
cento dedicado a apoiar as regiões mais afetadas em cada país pela transição climática,
promovendo a sua diversificação económica
e a requalificação dos trabalhadores. Os desafios são grandes, mas desta vez dotámo-nos
de instrumentos que nos ajudarão a superá-los. O fundamental agora é desenvolver estratégias e planos ambiciosos, virados para o
futuro, adequados às realidades nacionais e
territoriais, que permitam aos países europeus
dar o salto qualitativo necessário.
Quais são, em seu entender, as oportunidades concretas que esta nova estratégia
da UE proporciona aos vários Estados-membros, designadamente a Portugal?
A oportunidade é a de criar as bases de uma
economia mais competitiva e uma sociedade
mais coesa. Os fundos de que tenho estado a
falar são apenas um instrumento. São muito
importantes, pois significa que temos um volume de recursos sem precedentes. Mas, como
referia, o verdadeiro desafio é termos um plano claro para o futuro, para o país que queremos deixar para as próximas gerações. O Plano
de Recuperação e Resiliência é um excelente
primeiro passo, a concretização de uma reflexão pública. Será essencial a sua implementação rigorosa, sem hesitações.
E temos o desafio da coesão territorial e social.
Estamos neste momento a negociar com Portugal o novo Acordo de Parceria, o Portugal
2030. São 24 mil milhões de euros para investir
até 2029. A forma como serão aplicados em
todo o território definirá se conseguiremos
consolidar uma economia multipolar, com vários centros de produção e inovação distribuídos pelo território, apoiada nas competências
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existentes e a desenvolver nos diferentes territórios. Este é um desafio que entendo fundamental para que a recuperação económica
seja sustentada: explorar estratégias regionais
diferenciadas que ajudem a desenvolver vários
motores de crescimento, para que o país não
esteja dependente de um único polo, nem de
um número limitado de setores. Esta diversificação económica e geográfica será a garantia
de que as crises futuras – porque sempre as haverá – terão um impacto mais limitado em Portugal. O caminho já está a ser trilhado. Vejo um
grande dinamismo em alguns centros empresariais fora de Lisboa ou Porto, frequentemente desenvolvidos em torno de universidades e
politécnicos, ou beneficiando fortemente da
sua presença. E vejo o número desses centros a
expandirem-se. O Portugal 2030 é a oportunidade para aprofundar essas novas competências e consolidar novos centros empresariais e
de inovação.
Como avalia a forma como Portugal, nas
últimas décadas, tem utilizado os fundos
da União Europeia para o seu desenvolvimento económico e o que devem, no âmbito da nova estratégia, Portugal e as empresas portuguesas fazer para atingir esse
desenvolvimento, capitalizando as medidas propostas da melhor forma possível?
Os números de desenvolvimento económico e
social demonstram que Portugal tem vindo a
fazer um bom uso dos fundos da política de
coesão. Temos a mais qualificada geração de
sempre. Temos os melhores indicadores sociais
de sempre. Temos um leque nunca antes visto
de empresas inovadoras, distribuídas por setores ditos tradicionais (uma expressão que reflete serem mais antigos no país, mas esconde o
profundo dinamismo que aí se encontra – nos
têxteis, no vestuário, no calçado, na cortiça,
nos moldes) e por setores que são relativamente novos na nossa economia (os aparelhos elétricos e eletrónicos, as tecnologias da informação e o serviço às empresas…). Temos universidades e centros de investigação que cada vez
mais competem com as melhores do mundo.
Isto não quer dizer que se tenha feito tudo bem
e que não haja muito ainda por fazer. Porque
há. Um exemplo: 45 por cento da população
adulta não completou o ensino secundário. É
mais do dobro da média europeia. O emprego
nas áreas de alta tecnologia ou o investimen-

to em R&D são ainda menos de dois terços da
média europeia. Mas a insatisfação por não
estarmos ainda onde desejamos não nos deve
levar a esquecer de onde vimos. O legado histórico que enfrentamos, em termos de atraso
tecnológico ou social é enorme.
Quanto às empresas portuguesas, estou otimista quanto ao futuro, pela resiliência que demonstraram desde a crise financeira e durante
a pandemia, graças às novas competências
que têm vindo a desenvolver. É importante que
as empresas participem no debate em curso
sobre o Portugal 2030, já que são beneficiárias
de uma parte crescente dos fundos disponíveis, e são fundamentais para as estratégias de
inovação que eu descrevia acima. Mas é também necessário que as empresas portuguesas
olhem para o orçamento europeu para lá dos
fundos reservados ao país. Uma parte crescente
do orçamento comunitário tem vindo a ser canalizada para programas competitivos, como o
Horizonte 2020 (agora Horizonte Europa) que
promove a investigação e a inovação. É fundamental que as empresas, as universidades e
os centros de investigação portugueses continuem a participar destes financiamentos, que
os põe em concorrência com os melhores de
toda a Europa, mas também os obriga a uma
maior cooperação com agentes de outros países, num processo virtuoso de que, felizmente,
cada vez mais entidades portuguesas têm vindo a beneficiar.
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Estando atualmente a Comissão Europeia
em fase de reformulação e apresentação
e novos programas e apoios, muitos deles
destinados ao tecido empresarial, quais
são aqueles que elegeria como alvo de
maior atenção por parte dos agentes económicos portugueses, sejam eles empresas,
associações empresariais ou outras entidades ligadas ao setor privado?
Estão já em curso várias candidaturas financiadas pelo PRR. No âmbito do Portugal 2030,
o governo português está a desenhar os novos programas operacionais, que vão poder
financiar investimentos até 2029 – serão os
sucessores do Compete 2020, que promove
a competitividade e a internacionalização, do
Programa Operacional Capital Humano, ou
do POSEUR, que apoia a sustentabilidade e
eficiência no uso de recursos. Há os recursos
específicos para o setor agrícola e as pescas
E há, claro, o Horizonte Europa, de que falava
ainda agora.
Uma importante medida de sucesso seria termos cada vez mais empresas, institutos e outros agentes a beneficiar dos programas europeus que promovem investigação e inovação,
por forma a reforçar as bases científicas e tecnológicas da economia, aumentando a produtividade e competitividade da economia.

Como podem as empresas portuguesas
tirar o melhor partido do PRR (Programa
de Recuperação e Resiliência) e do novo
quadro comunitário de apoio para melhorarem a sua competitividade e posicionamento internacional, quer nos mercados
comunitários, quer nos mercados extracomunitários?
Investindo, inovando, desenvolvendo novos
produtos, explorando novos mercados, apostando na qualificação quer dos trabalhadores
quer da própria gestão. É também essencial
que as nossas empresas se possam inserir
nas cadeias de valor europeias que se estão
a formar em setores-chave como os semicondutores, o hidrogénio, a mobilidade elétrica.
Como sabem, existem já vários Projetos Europeus de Interesse Comum (PEIC), que podem
beneficiar de regras especiais no que respeita
a política de concorrência ou industrial, onde
seria importante ter uma maior presença nacional. Os recursos estão disponíveis. Cabe aos
empresários encontrarem a melhor forma de
os transformar em fatores de competitividade
para as suas empresas. Em última instância, é
a competitividade das empresas que vai definir
a competitividade do país e a riqueza e bem-estar dos seus cidadãos.

março 2022

ENTREVISTA

49

Informação especializada online
Portugalnews

NewsRoom

Promova a sua empresa junto de 20 mil
destinatários em Portugal e nos mercados
externos.

Para uma divulgação em mercados
internacionais, conta com a newsletter
semanal em língua inglesa e/ou francesa.

Subscreva as nossas newsletters.
Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça os casos de sucesso
de empresas portuguesas e os artigos de especialidade económica.
Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.
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SOUND PARTICLES
Empresa de tecnologia
de som portuguesa
faz sucesso em Hollywood
A Sound Particles é uma empresa de Leiria,
fundada em 2016, que desenvolve o software
usado na produção de som em todos os grandes
estúdios de Hollywood e nas maiores empresas
de videojogos do mundo. Com a faturação
a duplicar anualmente, é uma empresa cujo
sucesso internacional não é silencioso.

Em 2012, Nuno Fonseca, fundador e
CEO, decidiu nos seus tempos livres
criar o seu próprio simulador 3D de
partículas para som. Hoje, o Sound
Particles é o software de produção de
som usado nos grandes estúdios de

Hollywood e em grandes empresas
de videojogos.
A ideia surgiu muitos anos antes
quando Nuno Fonseca pensou na possibilidade de usar sistemas de partícu-

las para criar sons, técnica de computação gráfica usada em efeitos visuais
nos filmes, que produz milhões de pequenos pontos para criar, por exemplo, fogo ou tempestades de areia.
Enquanto numa abordagem tradicional, com um editor de som, é possível
criar 50 sons num dia, com o Sound
Particles é possível em 15 minutos
criar 10 mil sons, e este é o grande
fator de diferenciação deste software.
Quando em 2014 Nuno Fonseca
foi a uma conferência Los Angeles
apresentar o projeto, tendo enviado
e-mails prévios a vários profissionais
de Hollywood, obteve a primeira resposta do Skywalker Sound, o maior
estúdio de som para cinema de todo
o mundo. O fundador da Sound
Particles teve oportunidade de ir ao
Skywalker Ranch dar uma palestra à
equipa de Sound Design e nos seis
meses seguintes deu várias palestras na Warner Bros, Universal, Sony,
Fox, Paramount, Disney, Pixar, Apple,
Google e Stanford.
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Com 21 colaboradores atualmente, a
empresa tem visto a sua faturação duplicar todos os anos. A Sound Particles
prevê quase triplicar a faturação face
a 2021, tendo em conta que a faturação de 2021 foi 125 por cento acima
da faturação de 2020, que por sua vez
já foi superior à de 2019.
As exportações representam 99 por
cento do volume de negócios, sendo que os principais mercados são os
Estados Unidos e o Reino Unido, que
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áudio para estúdios de Hollywood
usarem em grandes produções? Mas,
por vezes, na vida temos de ser um
pouco ingénuos — ou convencidos,
dependendo do ponto de vista —
e acreditar”.

Em 2015 foi lançada a primeira versão do software, mas a empresa só foi
formalizada em 2016, com a missão
de inventar o futuro do áudio na indústria do entretenimento, através da
utilização de técnicas de computação
gráfica aplicadas ao som.
Desde então, fechou a primeira ronda de investimento, de 400 mil euros,
em 2018 com a Indico Capital Partners e a Red Angels, e em 2019 conseguiu um projeto europeu de 1,8
milhões de euros.

EMPRESAS

Nuno Fonseca, fundador e CEO
da Sound Particles

representam, respetivamente, 50 por
cento e 10 por cento do volume de
negócios. A Sound Particles está também a apostar no mercado asiático,
em particular no Japão e China.
O software é atualmente usado
em todos os grandes estúdios de
Hollywood, em produções como
Game of Thrones, StarWars, Frozen
2, Dune, entre outros. Ao que Nuno
Fonseca diz “Qual seria a probabilidade de alguém em Leiria criar software

Os principais clientes da indústria cinematográfica são a Disney, a Fox,
a Warner Bros e a Universal, mas o
software é igualmente usado em
grandes empresas de videojogos,
como a Blizzard, Ubisoft e Epic Games, sendo que o Fortnite, um dos
jogos online mais jogados do mundo,
utiliza o Sound Particles.
Apesar de os principais setores serem
o Cinema e a Televisão, os videojogos
e a música, a Sound Particles está também a investir no desenvolvimento de
uma nova tecnologia de som 3D para
auscultadores, para licenciamento a
plataformas de streaming, empresas
de jogos, grandes empresas tecnológicas e de hardware.
www.soundparticles.com
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FACTOS & TENDÊNCIAS
Investimento Direto
Estrangeiro aumentou
77 por cento em 2021
Global Investment Trend Monitor,
Nº40, UNCTAD, janeiro 2022
O Investimento Direto Estrangeiro (IDE)
aumentou a nível global 77 por cento
em 2021, de acordo com a Conferência
das Nações Unidas sobre o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD). Foram ultrapassados os níveis anteriores à pandemia, mas o crescimento foi desigual
e centrou-se mais no financiamento de
infraestruturas do que no desenvolvimento de novos projetos.
Em 2021 o IDE atingiu um valor estimado de 1,65 biliões de dólares, um grande aumento face aos 929 mil milhões
de dólares registados em 2020, o que
ultrapassa os valores antes da pandemia. Nas economias mais desenvolvidas
o IDE atingiu os 777 mil milhões de dólares em 2021, o triplo do registado em
2020, enquanto nas economias em desenvolvimento aumentou 30 por cento
para quase 870 mil milhões de dólares.
CONSULTAR

Crescimento do Médio
Oriente e África em 2022
depende da resposta
à crise pandémica
Middle East and Africa: what
to watch for in 2022, Economist
Intelligence Unit, janeiro 2022
O Médio Oriente e África deverão registar um crescimento económico em
2022, mas essa evolução dependerá da
resposta à crise pandémica e da evolução das situações de risco e de conflito
em alguns mercados, sublinha o novo
relatório da Economist Intelligence Unit.
No Médio Oriente é urgente acelerar a
vacinação – apenas os Emirados Árabes
Unidos, Qatar e Kuwait tinham em 2021
mais de 70 por cento da população vacinada. Iraque, Líbano, Síria e Iémen conti-

nuarão a ser palco de conflitos.
Em África, as baixas taxas de vacinação
são também uma ameaça. Os exportadores de commodities beneficiarão
de condições de mercado dinâmicas e
uma forte procura global de produtos
energéticos e não energéticos, mas deverão manter-se situações de conflito
na Etiópia, Líbia, Sudão do Sul, República Centro-Africana e Somália.
CONSULTAR

Consumidores irão manter
hábitos que ganharam
durante a pandemia
10 Tendências Globais de Consumo
2022, Euromonitor, janeiro 2022
Os consumidores preferem cada vez
mais produtos locais para reduzir a
pegada de carbono, estão preocupados com a preservação do ambiente
e deverão manter alguns hábitos que
adquiriram durante a pandemia. Estas
são algumas das conclusões do estudo
“10 Tendências Globais de Consumo
2022” da Euromonitor.
De acordo com o estudo, a interrupção
das cadeias de abastecimento levou os
consumidores a adotar um “plano B”
– 28 por cento procuraram produtos e
serviços de origem local. Muitos tornaram-se “agentes do clima” e os mais
idosos passaram a estar mais presentes
online. Assistimos ainda ao surgimento do “Movimento Metaverso”, com
maior adesão aos ambientes imersivos,
jogos online e tecnologias de realidade virtual, à expansão das compras de
artigos usados e ao aumento de “urbanos digitais” que pretendem sair das
grandes cidades.
CONSULTAR

Alterações às regras
da normalização
na União Europeia

Uma nova abordagem para garantir
a liderança mundial das normas da
UE promovendo os valores e um
mercado único resiliente, verde
e digital – Comissão Europeia,
fevereiro de 2022
Com a evolução da tecnologia, a UE está
a atualizar a regulamentação relativa à
normalização do mercado único, de forma a integrar uma abordagem mais verde e que dê resposta aos novos desafios
digitais. Estas normas visam aumentar a
segurança para o meio ambiente e para
as pessoas dos produtos que circulam no
espaço comunitário e abrangem, também, a segurança digital.
Os objetivos da UE prendem-se com
cinco fatores: dar uma resposta mais
rápida às necessidades urgentes; ter um
sistema de normalização mais transparente, imparcial e inclusivo; influenciar
a normalização internacional; financiar
projetos de inovação; garantir a qualidade da normalização no longo prazo.
CONSULTAR

O impacto dos regimes
de sanções incompatíveis
da UE e dos EUA para
as multinacionais
Conflicting EU, US economic
sanctions regimes: implications
for multinationals companies –
Lexology, fevereiro de 2022
Os regimes de sanções da UE e dos EUA
têm vindo a prejudicar as multinacionais
que atuam em simultâneo nestes mercados, uma vez que estão sujeitas à jurisdição de ambos os territórios. Os dois regimes têm-se mostrado inconciliáveis para
as empresas europeias dada a aplicação
extraterritorial da jurisdição dos EUA no
que diz respeito às sanções impostas ao
Irão, que afetam também as empresas
com algum tipo de representação nos
EUA e que comercializem com o Irão
fora das exceções previstas legalmen-
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te. Para colmatar este problema, a UE
aprovou a Blocking Regulation que visa
a proteção das empresas europeias face
à aplicação extraterritorial do regime de
sanções dos EUA, quer através da compensação de danos quer por impedir
que as empresas europeias tenham de
acatar tais sanções, salvo autorização da
Comissão Europeia ou caso tal incumprimento prejudique gravemente os interesses da empresa comunitária.
CONSULTAR

União Europeia combate
a crise de semicondutores
Soberania digital: Comissão
propõe um Regulamento Circuitos
Integrados para fazer face a crises
de escassez de semicondutores e
reforçar a liderança tecnológica da
Europa – fevereiro de 2022
Para fazer face à interrupção das cadeias
de abastecimento que se faz sentir a nível
mundial, a Comissão Europeia propôs um
conjunto de soluções previstas no Regulamento Circuitos Integrados que visam
combater a falta de semicondutores que
tem vindo a afetar a indústria e reforçar
a transição digital e ecológica do espaço
comunitário. O Regulamento pretende
combater esta crise com recurso a fundos
dos Estados-membros, de países terceiros
com quem a UE partilha programas estratégicos, e de privados, de modo a financiar as empresas que invistam nesta área.
CONSULTAR

Reforço das relações entre a
UE e os parceiros comerciais
Comissão Europeia, janeiro de 2022
De forma a alargar o leque dos seus
parceiros comerciais, a UE tem vindo a
realizar rondas de negociações tendo
em vista a conclusão e modernização
dos Acordos de Livre Comércio (FTA)
com países como a Austrália, Chile,

Indonésia, Malásia, Marrocos, Nova
Zelândia, Tunísia e Turquia e organizações comerciais regionais como a
América Central, ASEAN, Comunidade Andina e o MERCOSUL.
CONSULTAR

Exportações de bens
cresceram 18,1 por cento em
2021 face a 2020 e 6,0 por
cento relativamente a 2019
Estatísticas Correntes do Comércio
Internacional Português de Bens,
INE – fevereiro de 2022
De acordo com o primeiro apuramento
de resultados do comércio internacional português de bens por parte do INE
– Instituto Nacional de Estatística, em
2021 (janeiro a dezembro), as exportações portuguesas de bens registaram,
face a 2020, uma taxa de variação
homóloga (tvh) nominal de 18,1 por
cento (+9,7 mil milhões de euros), atingindo 63,5 mil milhões de euros, novo
máximo anual após registo de 2019.
No mesmo período, as importações
totalizaram 82,5 mil milhões de euros
e cresceram 21,1 por cento (+14,4 mil
milhões de euros), resultando desta
relação um défice comercial de 19,0
mil milhões de euros, que representa
um agravamento de 4,7 mil milhões
de euros com a taxa de cobertura das
importações pelas exportações a situar-se nos 76,9 por cento, uma quebra de 2,0 pontos percentuais (p.p.)
relativamente a 2020.
Comparando com 2019, as exportações e as importações observadas em
2021 foram superiores em 3,6 mil milhões de euros (tvh 6,0 por cento) e
2,5 mil milhões de euros (tvh 3,2 por
cento), respetivamente, resultando
uma diminuição de mil milhões de euros do défice comercial relativamente
àquele período.
CONSULTAR
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Dormidas aumentaram 45,2
por cento face a 2020, mas
diminuíram 46,6 por cento
em relação a 2019
Resultados preliminares de 2021 da
Atividade Turística em Portugal, INE
– janeiro 2022
Os estabelecimentos de alojamento turístico registaram, em 2021, 14,5 milhões
de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas,
que se traduziram em aumentos de 39,4
por cento e 45,2 por cento (-61,6 por cento e -63,2 por cento em 2020, respetivamente), segundo dados preliminares do
INE. Comparando com o mesmo período
de 2019, os hóspedes foram menos 46,4
por cento e as dormidas diminuíram 46,6
por cento (-10,9 por cento nos residentes
e -62 por cento nos não residentes).
O Reino Unido continuou a ser em 2021
o país de origem de mais hóspedes, representando 16,6 por cento das dormidas de
não residentes, e aumentou 54,6 por cento face ao ano anterior. Seguiram-se Espanha (14,3 por cento), Alemanha (11,9 por
cento) e França (11,8 por cento).
CONSULTAR

Comissão Europeia
projeta um crescimento
da economia portuguesa
de 5,5 por cento em 2022
Economic Forecast for Portugal,
European Commission – fevereiro 2022
De acordo com as previsões da Comissão Europeia (Winter 2022 Economic
Forecast), a economia portuguesa deverá
crescer 4,9 por cento em 2021, 5,5 por
cento em 2022 e 2,6 por cento em 2023.
Quanto à inflação em Portugal, esta deverá situar-se em 0,9 por cento (2021), 2,3
por cento (2022) e 1,3 por cento (2023).
CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP
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notícias
AICEP
AICEP lança ferramenta
digital para facilitar
a pesquisa nos PRR
europeus
A AICEP acaba de disponibilizar uma
ferramenta digital que permite às empresas portuguesas aceder aos projetos financiados no âmbito dos Planos
de Recuperação e Resiliência (PRR) dos
demais países da União Europeia.
Os PRR são uma oportunidade para
expandir o negócio em áreas determinantes como a Digitalização, Transição Verde e Resiliência Económica
e Social. Nesta plataforma, disponível aqui, as empresas podem tomar
conhecimento de quais os concursos
a decorrer nos vários mercados, os
montantes envolvidos, os endereços
eletrónicos para a apresentação de
candidaturas e a sua data de encerramento. A pesquisa pode ser feita por
mercado, por setor ou por medida, e
podem ainda ser selecionados todos
os concursos ou apenas os que se encontram abertos.
Com esta ferramenta é possível candidatar-se diretamente, caso estejam estabelecidas no respetivo país, ou então
identificar setores de aposta para investimento direto no estrangeiro e outras
oportunidades junto das entidades locais que beneficiem desses incentivos.
Atualmente, a nova ferramenta
abrange 21 países. Logo que exista,
será disponibilizada a informação sobre os Países Baixos, cujos planos não
foram entregues, e da Bulgária, Hungria, Polónia e Suécia, que estão ainda

em apreciação ou revisão por parte da
Comissão Europeia.

AICEP e DGAE: Ponto
de Contacto Nacional
para as Diretrizes da
OCDE para Empresas
Multinacionais
A Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE)
desenvolveu as “Diretrizes da OCDE
para as Empresas Multinacionais”, recomendações dirigidas pelos governos
às empresas multinacionais que operam
dentro ou a partir de países aderentes,
fornecendo princípios e padrões voluntários para uma Conduta Empresarial
Responsável num contexto global, conforme as leis adotadas e os padrões internacionalmente reconhecidos.
Estas Diretrizes são parte integrante
da “Declaração da OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas
Multinacionais” e consubstanciam o
único código multilateralmente aprovado e abrangente, em matéria de
Conduta Empresarial Responsável,
que os governos se comprometeram
a promover. As Diretrizes tornaram-se particularmente relevantes desde
a sua revisão em 2011, que incluiu
um novo capítulo sobre Direitos Humanos, em linha com os Princípios
Orientadores sobre as Empresas e os
Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas (UNGP).
Paralelamente, outra das iniciativas
mais relevantes neste domínio foi a
criação da rede de Pontos de Contac-

to Nacionais (PCN). Os PCN apoiam
na implementação das Diretrizes da
OCDE para a Conduta Empresarial
Responsável, através de instrumentos
de Promoção e de Reparação, existindo um PCN em cada um dos 50 países
aderentes a estas diretrizes.
A AICEP e a Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) constituem
o Ponto de Contacto Nacional Português (PCN PT), cuja missão é informar,
mediar e conciliar as partes, para que
os princípios aludidos nas Diretrizes
sejam plenamente respeitados e implementados pelas empresas.
Compete ao PCN aplicar e promover,
ativa e adequadamente, a divulgação
das Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais, através de:
Elaboração de um relatório anual
•
de atividades;
• Participação no encontro anual de PCN;
• Realização de eventos de divulgação
a nível nacional;
• Promoção de contactos com partes
interessadas;
•
Fornecimento de uma plataforma
(não-judicial) de mediação e conciliação para a resolução de queixas
contra empresas sobre alegadas inobservâncias das Diretrizes.
As pessoas (coletivas ou individuais)
que considerem que determinada empresa multinacional a operar em território nacional (incluindo filiais) não
respeita uma ou mais das recomendações da OCDE, pode apresentar uma
instância específica junto do PCN PT.
Para esse efeito, o PCN PT disponibiliza no seu sítio da Internet, em português e em inglês, um Formulário
para o Requerimento Inicial, assim
como o Guia de Procedimentos para o
Tratamento de Instâncias Específicas.
Após análise desta documentação e
caso se verifique efetivamente inobservâncias das Diretrizes na atividade
da empresa, o PCN dá início ao tratamento da Instância Específica através
de um processo de mediação, tendo
em vista encontrar soluções concretas
para reduzir ou eliminar os impactos
resultantes do incumprimento das Diretrizes por parte da empresa multinacional visada.
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COSEC
Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa de Países com a graduação dos mercados em função
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corresGrupo 1
Singapura*
Taiwan

Grupo 2

Grupo 3

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Hong Kong
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b
Dep/ter Din.c
Dep/ter Esp.d
Dep/ter EUAe
Dep/ter Fra.f
Dep/ter N. Z.g
Dep/ter RUh
Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Bahamas
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de
prémio aplicáveis.
Grupo 5

Albânia
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Brasil •
Cazaquistão
C. do Marfim
Curaçau
Egito
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Grupo 6
Angola
Arménia
Aruba
Bahrein
Benim
Bielorussia
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores
Dominica
El Salvador
Equador
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria
Omã
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
Laos
Líbano
Libéria
Líbia

Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Myanmar
Nicarágua
Níger
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão
Serra Leoa
Síria
Somália
Sri Lanka
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Turquemenistão
Venezuela
Zâmbia
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades

NOTAS
a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma
b) Ilhas Norfolk
				
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha					
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico			

f) Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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UNICÓRNIOS PORTUGUESES

Autora: Ana Pimentel
Editora: Lua de Papel
Ano: 2021
Nº de páginas: 256 pp.
Preço: 15,90€

“Unicórnios Portugueses” embora pelo título possa parecer, não é
um conto de fadas. No mais recente livro da jornalista Ana Pimentel,
descobrimos a magia, mas também
o lado prático do negócio, de como
funciona o mundo das startups e do
empreendedorismo, no qual não há
uma receita única para o sucesso,
mas onde paixão, muita tenacidade
e engenho não podem faltar.
Neste relato real de uma história
sem fim à vista, a jornalista mostra-nos como surgiram e se desenvolveram cinco dos unicórnios com ADN
nacional, desde o primeiro dia —
porque afinal o fenómeno começou
antes do que muita gente pensa e

está para durar. Conta também com
entrevistas a personalidades como
Cristina Fonseca (cofundadora da
Talkdesk) e a José Sérvulo Rodrigues
(Armilar Venture Partners).
Ana Pimentel escreveu sobre startups
e tecnologia durante quase uma década para o Observador, tendo tido
a oportunidade de conhecer fundadores dos unicórnios portugueses
e ver como sobreviveram à crise de
2008 ou à pandemia de 2020.
Agora, em “Unicórnios Portugueses”, conta como cinco startups fundadas com ADN nacional passaram a
valer mais de mil milhões de dólares,
um patamar marcante para qualquer
empresa tecnológica.

FUTUREPROOF – 9 REGRAS PARA
OS HUMANOS NA ERA DA AUTOMAÇÃO

Autor: Kevin Roose
Editora: Vogais
Ano: 2021
Nº de páginas: 256 pp.
Preço: 16,59€

A Inteligência Artificial está cada vez
mais a entrar nas nossas vidas. Após
décadas de ficção científica, instala-se
a ameaça e medo inerente da automação destruir os nossos empregos e moldar tudo ao nosso redor, desde música
a crenças, até mesmo na forma como
nos relacionamos uns com os outros.
Num livro de sobrevivência à próxima
onda tecnológica, Kevin Roose levanta
uma questão mais importante: “como
podemos ser humanos felizes e bem-sucedidos num mundo cada vez mais
feito por e para máquinas?”.
Em Futureproof, o autor rejeita a crença popular de que para competir com
as máquinas temos de nos assemelhar
a elas e ser escravos de dados, e afirma

que devemos focar-nos no desenvolvimento de atividades criativas, inspiradoras e relevantes que nos distinguem
como seres humanos. Roose revela
também como pessoas e empresas sobreviveram às mudanças tecnológicas
e, tomando estes exemplos, como podemos proteger o nosso futuro.
Este é um livro pragmático e de esperança sobre como nos prepararmos
para o avanço das máquinas e prosperar na era da automação, tornando-nos humanos insubstituíveis.
Kevin Roose é um jornalista premiado de tecnologias, do jornal The
New York Times e autor bestseller
dos livros “Young Money” e “The
Unlikely Disciple”.

