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SUMÁRIO EXECUTIVO
No âmbito do projeto Ceramics Industry- the new age, desenvolvido pela APICERAssociação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria, o presente estudo
tem como intuito identificar e analisar os programas de financiamento da União Europeia
(UE) orientados para o setor industrial, sobretudo ligados a cerâmica e a cristalaria.
O setor da cerâmica é atualmente um dos setores mais exportadores em Portugal, que
possui uma forte presença internacional, tendo por isso um grande impacto no
crescimento económico, no emprego e no desenvolvimento industrial da Europa.
Através da disponibilização destes programas, a UE tem como objetivo disponibilizar às
empresas do setor acesso a financiamento e diversos instrumentos para o
desenvolvimentos e crescimento das mesmas.
No estudo agora apresentado, adotou-se uma abordagem inerentemente prática tendo
em vista facilitar o acesso a um conjunto de informação muitas vezes dispersa e
complexa.
Para este efeito, além de descrever os programas e instrumentos de financiamento para
o setor da cerâmica e cristalaria, é também dada nota das condições de acesso
inerentes, são identificados os pontos de contacto dos diferentes programas e
instrumentos, bem como fontes de informação suplementar, terminando com exemplos
de projetos no setor industrial da cerâmica e cristalaria financiados por cada uma das
iniciativas identificadas.
Espera-se assim contribuir para uma maior disseminação da informação tratada, bem
como para uma maior participação do setor nacional da cerâmica e cristalaria na
captação destas importantes fontes de financiamento.
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1. INTRODUÇÃO
A produção da cerâmica e da cristalaria é delicada e exigente, sempre suportada com
um elevado conhecimento técnico de matérias-primas e processos de transformação
inovadores.
O setor da cerâmica ocupa atualmente um grande volume de negócios na UE. Em 2017
ocupava em Portugal a 14ª posição no ranking das exportações mundiais1, contribuindo
cada vez mais para o crescimento e desenvolvimento económico, não só em Portugal,
mas também em toda a Europa, tornando-se assim um setor para o qual é preciso ter
especial atenção.
Destaca-se também como sendo um dos setores com necessidades amplamente
diversificadas, com alguns intervenientes e apoiado por diversos programas temáticos
da UE.
Economicamente são várias as rubricas do setor em estudo que se podem salientar.
Por exemplo, o volume de negócios criado por este nacionalmente ronda estes 282
milhões de euros. Já na criação de emprego, destacou-se com um dos setores com
forte criação de emprego.
Assim, o presente estudo tem como principal intuito informar e transmitir conhecimento
às empresas nacionais, inseridas no setor da cerâmica e cristalaria, dos meios e
instrumentos financeiros aos quais podem ter acesso na implementação de projetos de
desenvolvimento, ao nível da inovação, competitividade e outros.

1.1.

SETOR DA CERÂMICA E CRISTALARIA

A indústria de cerâmica e cristalaria é considerada um dos setores de elevada
antiguidade, possuindo uma forte história e tradição2.
A evolução deste setor passa sobretudo pela sua capacidade sistémica de reinvenção,
acompanhada por uma crescente aposta no design, na inovação e diferenciação, com
vista a criação de produtos de elevada durabilidade, adaptabilidade e qualidade, bem

1

Aicep Portugal Global - Exportações de Cerâmica e Cristalaria com forte crescimento. 2017.

2

Citação retirada do Portal da Cerâmica 2019 - www.ceramica.pt
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como à evolução tecnológica que permitiu aplicar as funcionalidades dos seus produtos
em diversos setores de atividade industrial.
Graças a evolução tecnológica e ao desenvolvimento do mesmo foi possível aplicar as
funcionalidades da cerâmica e da cristalaria em diversos setores de atividade industrial,
assumindo assim uma forte presença em outros setores e no mercado global.
O setor assume então um papel relevante na economia nacional mas também na
economia mundial. Em 2017 a indústria da cerâmica empregou cerca de 18 mil
trabalhadores através de diversas empresas inseridas nos subsetores3 das indústrias
ligadas à cerâmica4.
Ainda assim este setor vê-se confrontado com inúmeros desafios, como a constante
necessidade de apostar na inovação, na qualidade e no desenvolvimento de novos
produtos. Os apoios financeiros da UE assumem-se por isso como ferramentas
fundamentais ao desenvolvimento da sua competitividade e manutenção do seu lugar
de destaque no mercado global.

1.2.

COMISSÃO EUROPEIA

A Comissão Europeia5, composta por várias Direções-Gerais e Serviços, é o organismo
que tem a seu cargo a gestão dos programas de financiamento mais relevantes,
atribuindo grande parte do orçamento da União Europeia a empresas e organizações.
É ainda responsável pela alocação de contribuições financeiras diretas na forma de
subvenções para apoio de projetos ou organizações que promovam os interesses da
UE e contribuam para a implementação de uma política ou programa em concreto. As
partes interessadas podem candidatar-se respondendo aos convites à apresentação de
propostas.
As subvenções poderão ser atribuídas por uma das Direções-Gerais da Comissão
Europeia, serviços e agências da Comissão Europeia ou por outras autoridades
(nacionais ou regionais). Os convites à candidatura a subvenções são publicados na

3

Os subsetores ligados à indústria da cerâmica serão analisados no capítulo 2 deste estudo.

4

Dados INE - www.ine.pt
Site Oficial da Comissão Europeia: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation.pt
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forma de “convites à apresentação de propostas” ao abrigo de uma série de programas
de financiamento que foram criados com o objetivo de apoiar políticas e atividades
específicas da UE.

1.3.

QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL (QFP) 2014-2020

O QFP6 é um mecanismo que garante a previsibilidade das despesas da União Europeia
e, simultaneamente, a sua sujeição a uma disciplina orçamental rigorosa. Define os
valores máximos («limites máximos») disponíveis para cada um dos principais domínios
de despesas («rubricas») do orçamento da União. Neste contexto, o Parlamento
Europeu e o Conselho, que constituem a autoridade orçamental da União, aprovando
anualmente o orçamento para o ano seguinte.
Com isto, o QFP da União Europeia para 2014-2020 tem os seguintes objetivos:
1. Alinhar a despesa da UE com as suas prioridades políticas;
2. Assegurar a disciplina orçamental da UE;
3. Simplificar a adoção do orçamento anual da UE;
4. Conferir maior previsibilidade às finanças da UE.

A introdução o QFP da União Europeia para 2014-2020 incluiu uma série de novos
programas que concedem o acesso ao financiamento aos projetos especificamente
inseridos no setor industrial, mas não só, também aos diversos setores económicos.
São vários os programas que integram o QFP 2020, dos quais destacamos para o setor
da indústria de cerâmica e cristalaria:
 FEIE: programa para promoção da competitividade, internacionalização e
empreendedorismo das pequenas e médias empresas do setor;
 HORIZON 2020: programa para o apoio à investigação e desenvolvimento;

6

Para mais informações sobre o QFP consultar: https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eubudgetary-system/multiannual-financial-framework/
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 LIFE: programa que apoia projetos de conservação ambiental e da natureza;
 COSME: visa reforçar a competitividade e a sustentabilidade das empresas,
em particular, das PME do espaço europeu.
 ERASMUS +: programa que atua nos domínios da educação, formação,
juventude e desporto;
 EASI: promove um elevado nível de emprego de qualidade e sustentável em
toda a Europa;
 EEA GRANTS: reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa,
reforçando as relações bilaterais com os Estados beneficiários;

Adiante, serão analisados em detalhe os vários programas acima mencionados, além
dos instrumentos financeiros disponíveis que mais se adequam aos objetivos
estratégicos das empresas inseridas no setor industrial da cerâmica. Previamente será
feito uma análise detalhada do setor em estudo e uma análise aos diferentes tipos de
apoios existentes.
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2. TIPOLOGIAS DE APOIO
A UE disponibiliza financiamento através de duas formas: por meio de financiamento
direto ou por meio de financiamento indireto. Um destaque a ter em conta é que o
financiamento que a UE proporciona não deve ser confundido com as aquisições que
as instituições europeias concebem para si mesmas.
Todos os serviços e afins que as instituições europeias pretendem adquirir são
publicitados através de concursos, sendo que a UE é proprietária dos resultados dos
mesmos. Este tipo de financiamento não deve, nem pode ser inserido no âmbito da
contratação pública.

2.1.

GESTÃO DO FINANCIAMENTO

O programa e o organismo que gerem o financiamento devem ser devidamente
identificados. As Autoridades de Gestão7 de programas apoiados pela política de
coesão dos Estados-Membros e os organismos da Comissão Europeia que gerem os
programas/fundos publicam periodicamente informações sobre as oportunidades que
vão surgindo.
Os Estados-Membros gerem a atribuição de financiamento através de Autoridades de
Gestão (Ministérios ou organismos públicos) sendo que a Comissão Europeia delega a
gestão do orçamento aos seus serviços, nomeadamente a Agências de Execução e
Direções-Gerais.
As agências de execução que ajudam a Comissão a gerir os programas da União
Europeia são:
- Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA)8
- Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME)9
- Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERCEA)10
- Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a
Alimentação (CHAFEA)11

7

Autoridades de gestão: https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pt/atlas/managing-authorities/
Site Oficial da EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
9 Site Oficial do EASME: https://ec.europa.eu/easme/
10 Site Oficial da ERCEA: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
11 Site Oficial da CHAFEA: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
8
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- Agência de Execução para a Investigação (REA)12
- Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)13
Estas

agências

publicam

regularmente

informação

sobre

oportunidades

de

financiamento. Os convites à apresentação de propostas são, regra geral, publicados
no sítio Web da Direção‑Geral ou agência de execução da Comissão competente.
Podem também ser publicados no Jornal Oficial da União Europeia (Série C)14.

2.2.

FINANCIAMENTO DIRETO

O financiamento direto15 é realizado através da publicitação de subvenções por meio de
convites específicos à apresentação de propostas. No geral, e na maioria dos casos,
estas subvenções cofinanciam projetos que estão associados com os objetivos políticos
da União Europeia. Um desses exemplos é a melhoria da cooperação europeia em
termos de investigação ou de educação.
Nas subvenções existem duas regras de destaque relativamente ao próprio
financiamento.
1. A primeira é a regra da subvenção não cumulativa, na qual se enuncia que os
beneficiários são os próprios proprietários dos resultados da sua atividade, sendo
que em nenhuma circunstância os mesmos custos serão financiados duas vezes
pela UE.
2. A segunda é a regra da não retroatividade, isto é, as subvenções não podem ser
atribuídas para ações já finalizadas, bem como não podem gerar lucro para os seus
beneficiários,

ajudando-os

apenas

a

chegar

a

uma

situação

de

equilíbrio/estabilidade financeira.
Outra forma de financiamento direto são os contratos.

12

Site Oficial da REA: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
Site Oficial do INEA: https://ec.europa.eu/inea/
14 Publicações Jornal Oficial da UE: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt
15L Financiamento Direto: https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eufunding-programmes/index_pt.htm
13
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2.3.

FINANCIAMENTO INDIRETO

Quanto ao financiamento indireto16, este é gerido através de intermediários financeiros17
(através dos diversos Estados-Membros), que geralmente são autoridades nacionais e
regionais.
Este tipo de financiamento consiste geralmente em empréstimos, financiamentos de
capitais próprios ou garantias oferecidas pelos intermediários financeiros. Estes ajudam
particularmente projetos e empresas na sua projeção, expansão e transferência dos
seus negócios. Neste tipo de financiamento, e em similaridade com o financiamento
direto, os beneficiários também são os proprietários dos resultados das suas próprias
atividades.

16

Financiamento Indireto: https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eufunding-programmes/index_pt.htm
17 Para conhecer os diversos intermediários financeiros para cada programa de financiamento consultar:
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/pt/financialintermediaries?shs_term_node_tid_depth=1478
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3. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO EUROPEUS DIRECIONADOS
PARA O SETOR DA CERÂMICA
O acesso ao financiamento e aos respetivos instrumentos financeiros disponibilizados
pela UE pretendem responder às necessidades próprias dos setores presentes a nível
europeu. Relativamente aos instrumentos financeiros, estes representam uma forma de
implementação de recursos da política de coesão que se pretende mais eficiente no
âmbito dos objetivos da Estratégia Europa 202018.
São vários os programas de financiamento que a UE disponibiliza para as empresas
que se enquadram no setor industrial, mais especificamente da cerâmica e cristalaria.
Através destes programas e dos seus respetivos subprogramas a UE pretende garantir
que a Europa produza ciência e tecnologia ao nível mundial, que seja propício ao
crescimento económico e desenvolvimento sustentável.
Procede-se então a abordagem e a explicação dos mesmos, com especial destaque às
oportunidades do Banco Europeu de Investimentos (BEI)19, das quais o principal foco é
o financiamento de projetos que concretizem os objetivos da UE, seja dentro ou fora da
mesma.

3.1. FUNDO EUROPEU PARA INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE)20 é o programa de
financiamento europeu considerado como o suporte central do plano de investimentos
para toda a Europa. O fundo visa estimular o crescimento económico e a
competitividade a longo prazo na UE.
O seu principal objetivo é utilizar financiamento público (inclusivamente o orçamento da
UE) de forma a estimular o investimento privado em projetos levados a cabo pela UE.

18

Estratégia Europa 2020: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/europeansemester/framework/europe-2020-strategy_pt
19 BEI: www.eib.org
20 FEIE: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europejuncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pt

9

Estes projetos encontram-se inseridos em temáticas como infraestruturas, investigação
e inovação, educação, saúde, transportes, tecnologias da informação e das
comunicações, assim como em questões de ambiente, agricultura e projetos sociais.
Além disso, o FEIE também disponibiliza ajuda a pequenas empresas em fase de
crescimento e expansão através da disponibilização de financiamento de risco. Para
isso a Comissão colabora com um grande parceiro estratégico, o Grupo BEI.
Para as empresas conseguirem beneficiar dos recursos do FEIE implementados através
do BEI, os projetos devem passar por um processo padrão de diligência do Grupo BEI.
Este processo permite verificar se o projeto é elegível para financiamento.
Este programa de financiamento dispõe de uma garantia de 26 mil milhões de euros do
orçamento da UE e de 7,5 mil milhões de euros do BEI, com vigência até 31 de
dezembro de 2020.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa FEIE

ADeC- Agência para o desenvolvimento e Coesão, Avenida 5 de Outubro, nº153
1050-053 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 218 814 000
Email: agencia@adcoesao.pt / Website: www.adcoesao.pt

3.2.

FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO

Para além do fundo FEIE a UE disponibiliza outros fundos que são geridos em conjunto
pela Comissão Europeia e pelos países da UE.

10

Os fundos europeus estruturais e de investimentos21 (FEEI) são 5 fundos específicos,
que prosseguem por sua vez a políticas mais direcionadas. Estes regem-se por um
conjunto de regras estritas e têm como principais finalidades estabelecer uma
articulação clara entre os fundos e a Estratégia Europa 2020, simplificando o acesso
aos fundos por parte dos beneficiários e principalmente coordenando e assegurando
uma aplicação coerente dos mesmos.
Cada país elabora um acordo em colaboração com a Comissão Europeia, que por sua
vez define a forma como os fundos serão utilizados durante o período de financiamento
em curso, que atualmente é 2014-2020. Os acordos de parceria conduzem a uma série
de programas de investimentos22 que canalizam o financiamento para as diferentes
regiões e projetos nos domínios em causa.
Os 5 fundos europeus estruturais e de investimentos são:
•

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER);

•

Fundo Social Europeu (FSE);

•

Fundo de Coesão (FC);

•

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER);

•

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP).

O objetivo destes fundos é promover o investimento na criação de emprego e numa
economia e ambiente europeus sustentáveis. Os fundos centram-se essencialmente em
cinco domínios:
•

Investigação e inovação;

•

Tecnologias digitais;

•

Apoio à economia hipocarbónica;

•

Gestão sustentável dos recursos naturais;

•

PME

Na tabela seguinte estão descritos os 3 fundos mais relevantes para o setor da cerâmica
e cristalaria, assim como o seu principal âmbito de atuação:

21

FEEI: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overviewfunding-programmes/european-structural-and-investment-funds_pt
22
Programas de investimentos: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
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FSE: promove fortemente o emprego, ajudando na procura de
empregos melhores e mais justos para todos os cidadãos da UE. Este
funciona através dos fortes investimentos no capital humano na
Europa, isto é, nos trabalhadores, nos jovens e todos que procuram
emprego.
Fundos
específicos FEDER: tem como objetivo fortalecer a coesão económica e social na
do FEIE
UE, combatendo os desequilíbrios entre regiões.

FC: destina-se a redução das disparidades económicas e sociais
dentro da UE, promovendo o desenvolvimento sustentável através do
financiamento para infraestruturas, que neste caso são infraestruturas
inseridas no setor industrial.

Tabela 1: Três fundos específicos do FEEI relevantes para o setor da cerâmica e cristalaria
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa FEIE.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa FEEI

ADeC- Agência para o desenvolvimento e Coesão, Avenida 5 de Outubro, nº153
1050-053 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 218 814 000
Email: agencia@adcoesao.pt / Website: www.adcoesao.pt

3.3. HORIZON 2020
O programa Horizonte 202023 é o programa de investigação e inovação da UE,
designado por Programa-Quadro de Investigação e Inovação da UE (2014-2020). O
principal objetivo deste programa é potencializar mais descobertas, avanços e

23

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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lançamentos mundiais para que as ideias inovadoras sejam transferidas dos
laboratórios para o mercado.
O Horizonte 2020 reflete as prioridades da estratégia Europa 2020 reunindo três
iniciativas que até aqui assumiam carácter autónomo: o Sétimo Programa-Quadro
(FP7); o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) e o Programa- Quadro para
a Competitividade e Inovação (CIP) no que à inovação diz respeito.
Os instrumentos financeiros no âmbito do Horizonte 2020 são operados em conjunto
com o novo Programa-Quadro para a Competitividade das Empresas (COSME) para
além de contar com a participação do Banco Europeu de Investimento e do Fundo
Europeu de Investimento.
Com um orçamento de financiamento disponível ao longo dos sete anos a rondar os 80
mil milhões de euros, o Horizonte 2020 tem um forte apoio político dos dirigentes
europeus e dos membros do Parlamento Europeu, acabando por atrair investimentos
nacionais públicos ou privados.
Este programa convida à apresentação de projetos do setor industrial que contribuam
para estimular uma economia Europeia baseada no conhecimento e abordar questões
que façam a diferença na vida das pessoas. O programa está estruturado em três pilares
principais.

 Pilar I – Excelência Científica (abrange cerca de 32% do orçamento total)
Este pilar apoia as atividades do Conselho Europeu de Investigação (ERC – European
Research Council) relativas a investigação de fronteira, as Tecnologias Futuras e
Emergentes (FET – Future Emerging Technologies), as Ações Marie Skłodowska-Curie
e as Infraestruturas de Investigação Europeias. Neste pilar, toda a investigação deve
ser financiada com base na excelência.
O orçamento para cada uma destas atividades encontra-se repartido da seguinte forma:
•

ERC: 13,09 mil milhões de euros;

•

FET: 2,70 mil milhões de euros;

•

Marie Skłodowska-Curie: 6,16 mil milhões de euros;

•

Infraestruturas de Investigação: 2,49 mil milhões de euros.
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✓ Pilar II – Liderança em Tecnologias Facilitadoras e Industrial (abrange cerca
de 22% do orçamento total)
No caso deste suporte, esta visa a potenciar uma maior competitividade dos setores
culturais e criativos na Europa, que potencializa a inovação na área das TIC que são
aplicáveis às tecnologias das PME. Destacam-se duas ações que o programa financia:
«Ações de Inovação» e «Ações de Coordenação e Apoio» de interesse para o setor da
cerâmica e cristalaria.
Este pilar também inclui instrumentos financeiros para ajudar as PME em particular e
para facilitar o Acesso ao Financiamento de Risco a empresas e projetos inovadores de
forma a trazer inovação para o mercado. As temáticas abordadas neste pilar terão os
seguintes orçamentos:
•

Liderança nas Tecnologias Facilitadoras Industriais (LEIT);

•

Tecnologias Facilitadoras Essenciais (KET);

•

Nanotecnologias,

Materiais

avançados,

Biotecnologias,

Fabrico

e

Transformação avançados (NMP+B): 4,21 mil milhões de euros;
•

Tecnologias

da

Informação

e

das

Comunicações,

Microelectrónica,

Nanoeletrónica e Fotónica (ICT): 7,71 mil milhões de euros;
•

Espaço: 1,50 mil milhões de euros;

•

Acesso a Financiamento de Risco: 2,84 mil milhões de euros;

•

Inovação para as PME: 0,62 mil milhões de euros.

✓ Pilar III – Desafios Societais (abrange cerca de 39% do orçamento total)
O Pilar III tem como missão elevar a eficácia da investigação e inovação a fim de dar
resposta aos “Desafios Societais”, mediante o apoio a atividades que devem reunir
recursos e conhecimentos de diferentes domínios, tecnologias e disciplinas.
As atividades devem abranger toda a gama da investigação e inovação com ênfase em
atividades relacionadas com a inovação, como projetos-pilotos e de demonstração,
bancos de ensaios e apoio a contratos públicos, investigação pré-normativa, definição
de normas e aceitação das inovações pelo mercado.
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As atividades devem apoiar diretamente as correspondentes competências em políticas
setoriais a nível da União. Todos os desafios devem também contribuir para o objetivo
abrangente de desenvolvimento sustentável.
•

DS1 - Saúde, Alterações Demográficas e Bem-Estar: 7,47 mil milhões de euros;

•

DS2 - Segurança Alimentar, Agricultura e Silvicultura Sustentável, Investigação
Marinha e Marítima e Águas Interiores e a Bioeconomia: 3,85 mil milhões de
euros;

•

DS3 - Energia Segura, Não Poluente e Eficiente: 5,41 mil milhões de euros;

•

DS4 - Transportes Inteligentes, Ecológicos e Integrados: 6,34 mil milhões de
euros;

•

DS5 - Ação Climática, Ambiente, Eficiência de Recursos e Matérias-Primas: 3,08
mil milhões de euros;

•

DS6 - Europa num Mundo em Mudança – Sociedades Inclusivas, Inovadoras e
Pensadoras: 1,31 mil milhões de euros;

•

DS7 - Sociedades Seguras – Proteção, Liberdade e Segurança da Europa e
Seus Cidadãos: 1,70 mil milhões de euros.

Para além dos três pilares, o Horizonte 2020 fornece apoios específicos destinados à
inovação das PME, nomeadamente através do programa Instrumento PME24. Este é um
dos instrumentos mais importantes no programa Horizonte 2020 sendo que disponibiliza
apoio para a avaliação da viabilidade e desenvolvimento dos projetos/negócios nas
PME.
Caso o estudo de viabilidade suscita potencial, mas necessita de financiamento extra
antes da sua comercialização, o Instrumento PME apoia as fases de desenvolvimento
e facilita o acesso ao financiamento de risco.

24

No capítulo 5, serão analisados em detalhe os diversos instrumentos financeiros que se inserem no
âmbito do programa H2020
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Tipologia de Atividades

Os principais tipos de projetos inseridos no âmbito de atuação do Horizonte 2020 são
Ações de Investigação e Inovação (RIA), financiadas a 100% e as Ações de Inovação
(IA), financiadas a 100 % (no caso de entidades com fins lucrativos 70%).

RIA

IA

São

caracterizadas

pela

pesquisa

fundamental

e

aplicada,

desenvolvimento de tecnologia e integração

São destinadas a produzir planos ou projetos para produtos, processos
ou serviços novos ou melhorados

Tabela 2: Principais tipos de projetos no programa H2020
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa H2020

O programa contempla ainda as ações de Coordenação e Suporte (CSA), que têm
como objetivos a concretização e execução de tarefas, tais como coordenação e criação
de atividades em redes, disseminação e uso do conhecimento, estudo de
implementação do Programa-Quadro, apoiar o acesso transnacional às infraestruturas
de investigação.
Para além destes objetivos contam também as ações para estimular estudos, incluindo
estudos de design para novas infraestruturas e também atividades complementares de
planeamento estratégico, assim como networking e coordenação entre os programas
em diferentes países (custos diretos financiados a 100%, acrescidos de 25% para cobrir
custos gerais).
O Horizonte 2020 encontra-se ainda estruturado por programas de trabalho bianuais
onde poderão ser encontrados os vários convites para apresentação de propostas,
sendo o financiamento atribuído, em grande medida, através de subvenções.
O Regulamento do H2020 prevê que em 2014-2020 sejam apoiados projetos com os
respetivos Instrumentos Financeiros:
16

•

Fast Track to Innovation (FTI)25

Este é um programa de apoio à inovação totalmente bottom-up, integrado no programa
Horizonte 2020 e na iniciativa piloto Conselho Europeu da Inovação, que visa acelerar
o processo de comercialização de produtos, serviços e processos inovadores.
O FTI co-financia atividades de inovação próximas ao mercado em qualquer área
tecnológica e industrial, incentivando as abordagens multidisciplinares e abertas a todos
os tipos de participantes. Este instrumento tem como objetivo primordial reduzir o tempo
entre o surgimento da ideia de negócio e a sua integração, materialização e entrada no
mercado, aumentando a participação das indústrias, PME e candidatos iniciantes no
setor industrial no Horizonte 2020, promovendo o investimento do setor privado em
investigação e inovação.
Assim, os principais objetivos do FTI:
•

Reduzir o tempo do surgimento da ideia à sua chegada ao mercado;

•

Estimular a participação de candidatos iniciantes no financiamento da UE para
pesquisa e inovação;

•

Aumentar o investimento do setor privado em pesquisa e inovação.

Implementação
A implementação deste instrumento passa por um convite à apresentação de propostas
para 2018-2020, com um orçamento total de 300 milhões de euros, 100 milhões de
euros por ano. Este orçamento surge da prioridade do H2020 intitulada “Desafios
Societais” e do objetivo especifico “Liderança em tecnologias industriais e
capacitadoras”.
Taxas de financiamento
Quanto às ações de inovação, os níveis de financiamento da UE são fixados em 70%
dos custos elegíveis ((70% para entidades com fins lucrativos; 100% para entidades
sem fins lucrativos). A contribuição máxima da UE por cada ação é de 3 milhões de
euros.
25

Fast Track to Innovation: https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0
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•

SME Instrument (Instrumento PME)26

Este instrumento financeiro inserido no âmbito do H2020 tem como finalidade apoiar
especificamente as PME numa larga gama de atividades de inovação e ajuda-las a
aumentar o seu impacto económico e a sua orientação para o mercado. O SME
instrument procura dar resposta às necessidades de financiamento das PME orientadas
para a internacionalização e particularmente, aos jovens empreendedores na
implementação de ideias de potencial e de risco elevado.
Destina-se a apoiar projetos de dimensão europeia que conduzam a mudanças radicais
na metodologia e aplicação dos negócios. Pretende também lançar as empresas em
novos mercados, promover o crescimento e criar elevados retornos nos investimentos
futuros implementados pelas PME.
O SME Instrument abrange todo o tipo de PME inovadoras de modo a promover
campeões do crescimento em todos os setores. As PME são convidadas a submeter
propostas a este instrumento em qualquer altura, em qualquer área dos desafios
societais e das tecnologias facilitadoras e industriais do H2020.
Fases de aplicação do SME Instrument
 Este instrumento é composto por 3 fases distintas mas interligadas, com um
esquema de coaching e mentoring para os beneficiários, não existindo por isso
obrigação das PME candidatarem-se sequencialmente às 3 fases. Na figura 3 estão
evidenciadas as fases de aplicação do instrumento PME:

26

SME Instrument:
https://www.gppq.fct.pt/h2020/h2020.php?tema=2EXuoi_Zud7cSgEhWjb3Q6O7VR0M6HGQe9381O1xIE4
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Viabilidade
tecnológica,
técnica e
económica

Projeto de
Inovação

Comercializ
ação

Ilustração 1: Fase de aplicação do SME Instrument.
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa H2020.

Evidenciadas as três fases é necessário descrever cada uma de forma mais
pormenorizada:
1- Prova de Conceito: As PME recebem financiamento para testar a
exequibilidade científica / técnica e comercial de uma nova ideia de modo a
desenvolver um projeto de inovação. O valor que as PME recebem nesta fase
ronda os 50 000 euros e são elegíveis para projetos com cerca de 6 meses de
idade;
2- I&D- Demonstração e réplica no mercado: As atividades de investigação e
desenvolvimento são focadas em processos de demonstração (teste, protótipo,
design, análise de performance, etc…) e de replicação de mercado. É expetável
que os projetos tenham um financiamento entre os 0,5 e os 2,5 milhões de euros
e duração de 12 e 24 meses;
3- Comercialização: As PME beneficiam de medidas de apoio indireto, como
networking, formação, coaching e aconselhamento, assim como acesso a capital
privado.
19

Promover a capacidade de inovação das PME
 Neste instrumento de financiamento existe ainda atividades de apoio à execução
que complementam as medidas específicas a favor das PME e que serão
nomeadamente apoiadas com vista a promover a capacidade de inovação das PME. As
organizações intermediárias que representam grupos de PME inovadoras serão
convidadas a desenvolver atividades de inovação transsetoriais e transregionais com
PME que tenham competências que se reforcem mutuamente, com vista a desenvolver
novas cadeias de valor industrial.

Apoiar a inovação orientada para o mercado
 Finalmente, este instrumento financeiro presta apoio especializado à inovação e a
análises de políticas públicas relacionadas com a inovação.

Futuros instrumentos H2020 - Piloto EIC: QFP 2021-202727

O piloto EIC28 é a evolução do SME Instrument que visa apoiar empreendedores,
startups, PME e investigadores com ideias de negócios inovadoras com ambição de
expandir internacionalmente. Este instrumento financeiro reúne algumas ações do
Horizon 2020 que fornecem financiamento, consultoria e oportunidades de networking
para aqueles que estão envolvidos progressivamente em atividade de inovação.
Com este objetivo, no 18 de março de 2019, a Comissão Europeia publicou a versão
atualizada do programa de trabalho do QFP 2021-2027 onde consta o instrumento
Enhanced European Innovation Council (EIC).
O instrumento EIC terá ações direcionadas para:
✓ Ideias de diversas áreas do setor tecnológico, incluindo novas combinações de
tecnologias com novos modelos de negócios;
✓ Viabilidade, desenvolvimento e expansão dos negócios;

27
28

O QFP 2021-2027 será analisado detalhadamente no capítulo 7
Para mais informações sobre o EIC consultar https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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✓ Empreendedores inovadores de todos os Estados-Membros da UE, de outros
países associados ao programa H2020, e a projetos de inovação de todas as
partes do mundo que estabelecem atividades na Europa.
Um montante total de cerca de 3 mil milhões de euros será fornecido durante o período
2018-2020 para financiar projetos inovadores e ajudar suas empresas e empresários na
expansão dos seus negócios além das fronteiras europeias.
Para além deste instrumento, o programa de trabalho atualizado reúne vários
instrumentos de financiamento já existentes e alguns com novos recursos, como o
Pathfinder (composto por FET Open e FET Proactive) que apoiará projetos de
pesquisa colaborativa de alto risco, com o objetivo de desenvolver tecnologias radicais
e inovadoras.
Outro instrumento é o Accelerator (com base no SME Instrument) que apoiará as PME
e as empresas em fase inicial com ideias comercializáveis e radicalmente inovadoras,
com o objetivo de acelerar a sua expansão no mercado europeu e global. Destacam-se
neste caso duas grandes novidades até ao final de 2020, o fim da fase 1 de prova do
conceito (o último prazo teve lugar em 5setembro de 2019) e a possibilidade de no
âmbito da fase 2 combinar o acesso a subvenções (formato grant-only entre 50.000
euros e 2,5 milhões de euros) e participação de capital/equity (até 15 milhões de euros
por projeto).
O atual programa de trabalho 2019-2020 reúne vários instrumentos, tais como FET
Open, FETs Proactive, SME Instrument, Fast Track to Innovation e Inducement
Prize, a fim de fortalecer inovações e para prestar apoio a empresas inovadoras e
empresários com o potencial de aumentar rapidamente os níveis europeu e global.

Modalidades de Avaliação29

A avaliação das candidaturas pode ser feita numa fase, single-stage, ou em duas fases,
two-stage. O processo de avaliação vária consoante o convite.

29

Comissão Europeia 2014. Horizon 2020 em breves palavras «O programa quadro de investigação e
inovação da UE». doi:10.2777/82557.
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Uma candidatura em fase única, uma vez submetida passa por quatro passos:
1. Três avaliadores analisam a candidatura de forma remota, com base em três
critérios: excelência, impacto e implementação;
2. Cria-se um grupo de trabalho que procura criar um relatório com base numa
harmonização das várias avaliações;
3. A avaliação é sujeita a uma revisão de grupo;
4. É feito um escalonamento das candidaturas e o financiamento é distribuído
primeiramente à candidatura com melhor pontuação, e assim seguidamente.
Apenas estão sujeitas a financiamento as candidaturas com classificação acima
de um certo limite previamente estabelecido (threshold).

O processo de avaliação ao qual é submetida uma candidatura em duas fases é
bastante semelhante ao que foi acima descrito:
1. Inicialmente será feita a submissão de uma pequena descrição da proposta que
será avaliada unicamente nos critérios excelência e impacto. Se a candidatura
estiver acima do limiar estabelecido (geralmente 8/10), será convidada a
apresentar-se à segunda fase.

2. A segunda fase requer uma candidatura completa, passando pelos mesmos
processos da candidatura em fase única.

Especificamente para o setor da cerâmica e cristalaria é de realçar que as ações com
maior relevância são as aquelas inseridas no setor industrial, assim como as ações
inseridas e associação a inovação e tecnologias.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa Horizon 2020

FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia, Av. D. Carlos I, nº126, 4ºandar
1249-074 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 213 917 642
Email: geral@gppq.pt / Website: www.gppq.fct.pt
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3.4.

LIFE

O LIFE30 é um dos programas financeiros que apoia projetos de conservação ambiental
e da natureza em toda a UE. A principal finalidade deste programa é contribuir para o
desenvolvimento sustentável da Europa e para a concretização dos objetivos/metas da
Estratégia Europeia 2020, em matérias como ambiente, clima e outras estratégias
relevantes da UE.
O programa LIFE contribui para o desenvolvimento sustentável e para a consecução
dos objetivos e metas da Estratégia Europa 2020, o sétimo programa de ação em
matéria de ambiente, e outras estratégias relevantes para a UE ligadas ao ambiente e
clima.
O LIFE divide-se em dois subprogramas, sendo estes o ‘Ambiente’ e a ‘Ação Climática’.
Os domínios prioritários para cada subprograma são diversos:
•

Ambiente: Atua no ambiente e eficiência dos recursos; na natureza e
biodiversidade; e por fim na governação e na informação em matéria de
ambiente.

•

Ação Climática: Centra-se na mitigação das alterações climáticas, como forma
de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa; na adaptação às
alterações climáticas, contribuindo para o aumento da resilência às alterações
climáticas; por fim, o último dominio é o da governação e informação em matérias
climáticas.

O programa é gerido pelos serviços da Comissão, ou pela Agência de Execução (AE)
na qual esta tarefa foi delegada no âmbito da gestão direta, mas com supervisão dos
serviços da Comissão. Ainda assim, a Comissão pode eventualmente contratar peritos
externos de forma a apoiar o trabalho quer da Comissão quer da AE.
A dotação financeira para a execução do programa LIFE entre 2014 e 2020 ronda os 3
mil milhões de euros, sendo que cerca de 2 mil milhões de euros são afetos ao
subprograma relativo ao ambiente e 864 milhões são afetos ao subprograma relativo à
ação climática.

30

LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Para o setor da cerâmica e cristalaria, são várias as ações e os projetos que integram
este programa de financiamento europeu, assumindo diversas formas.

Projetos-Piloto: são projetos inovadores para aplicar técnicas que
não foram ainda aplicadas e que oferecem vantagens ambientais ou
climáticas em comparação com as técnicas disponíveis

Projetos de demonstração: são projetos que ponham em prática
ações/metodologias/abordagens
que
sejam
novas
ou
desconhecidas no contexto específico do projeto

Projetos
Tradicionais operam a uma
escala

Projetos de boas práticas: são aqueles que aplicam métodos e a
técnicas adequadas, com atenção ao contexto específico do projeto

territorial
Projetos de informação, sensibilização e divulgação: são
projetos que apoiem a comunicação, divulgação da informação e
consciencialização no âmbito dos subprogramas para o Ambiente e
Ação Climática

Visam promover uma aplicação integrada multi-fundos de
grande escala e caracterizam-se por:
Projetos
Integrados

•
•
•

Dimensões territoriais regionais ou superiores;
Obrigação de mobilização de pelo menos uma fonte de
financiamento adicional (da UE ou nacional);
Obrigação de garantir a participação dos agentes
relevantes e visarem a execução de estratégias / planos
decorrentes de legislação específica da UE.

Tabela 3: Ações e projetos que integram o programa LIFE.
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa LIFE.
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O Regulamento do LIFE prevê que em 2014-2020 sejam apoiados projetos
com Instrumentos Financeiros31 a gerir pelo BEI:
•

NCFF- Natural Capital Financing Facility: atua no âmbito dos dois
subprogramas em projetos que promovam preservação do capital natural nos
domínios prioritários “Natureza e Biodiversidade” e “Adaptação às alterações
climáticas”;

•

PF4EE- Instrumento de financiamento privado para a eficiência
energética: atua no âmbito do subprograma ação climática para a realização
de investimentos na eficiência energética visados pelas prioridades nacionais

Tendo em conta a dimensão destes projetos, é garantido o equilíbrio geográfico na
distribuição dos fundos ao longo da duração do programa LIFE 2014-2020 através da
atribuição, a título indicativo, de pelo menos três projetos integrados a cada EstadoMembro entre 2014 e 2020. Destes, pelo menos um ao abrigo do subprograma
Ambiente e pelo menos um ao abrigo do subprograma Clima.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa LIFE

APA (Serviços Centrais) - Rua da Mugueira, 9/9A- Zambujal Ap. 7585
2610- 124 Amadora- Portugal
Tel.: (+351) 214 728 200
Email: life@ambiente.pt / Website: www.life.apambiente.pt

31

No capítulo 5, serão analisados em detalhe os diversos instrumentos financeiros que se inserem no
âmbito do programa LIFE
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3.5.

COSME

O COSME32 é o programa de financiamento da UE que tem como objetivo reforçar a
competitividade e sustentabilidade das empresas, em particular, das PME do espaço
europeu, apoiando as já existentes, incentivando uma cultura empresarial e
promovendo o seu crescimento, a evolução da sociedade do conhecimento e o
desenvolvimento assente num crescimento económico equilibrado.
Através disso, o COSME pretende atuar na solução de problemas de inadequação dos
mercados que afetam a competitividade da economia da UE a nível mundial e que
prejudicam a competitividade das empresas, especialmente das PME, face às suas
homólogas noutras partes do mundo. Este programa também fornece apoio a execução
Small Business Act (SBA), a iniciativa europeia que reflete a vontade política da
Comissão Europeia de reconhecer o papel central das PME na economia da UE.
O programa COSME dispõe de um orçamento de 2,3 mil milhões de euros para o
período 2014-2021, sendo que complementa outros programas da UE procurando
estabelecer sinergias com o programa Horizonte 2020 e os Fundos Estruturais,
destacando-se o Portugal 2020.
O IAPMEI é o Delegado Nacional no Comité COSME e assiste a Comissão Europeia
relativamente a este Programa, cuja gestão, excluindo o acesso ao financiamento, foi
atribuída à Executive Agency for SMEs - European Comission (EASME)33.
Os principais objetivos deste programa e a sua linha de apoio às empresas do setor
industrial focam-se em quatro áreas:
•

Facilitar o acesso ao financiamento para as PME;

•

Melhorar o acesso aos mercados das PME e apoio à internacionalização;

•

Criar

condições

e

um

ambiente

favorável

à

competitividade

e

sustentabilidade das empresas da UE;
•

Promover o empreendedorismo e da cultura empresarial.

32

COSME: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0
EASME: https://ec.europa.eu/easme/

33
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Ao abrigo do COSME, a Agência de Execução para as PME (EASME34) lança
regularmente concursos destinados a vários setores e para diversos tipos de
intervenção. Os concursos abrangem diversos domínios de atividade.

1. Empreendedorismo

O plano de ação ‘Empreendedorismo 2020’ em fusão com várias iniciativas, incluem
intercâmbios de mobilidade, de que é exemplo a iniciativa Erasmus for Young
Entrepreneurs35, em domínios como a educação para o empreendedorismo, a mentoria
ou o desenvolvimento de serviços de aconselhamento e de apoio para novos e
potenciais empresários, incluindo os jovens, as mulheres e os seniores.

2. Criação de um ambiente favorável à competitividade

O programa de financiamento desenvolve um conjunto de ações com vista à
prossecução de um dos principais objetivo do COSME que é a melhoria das condições
do ecossistema empresarial, através da redução de encargos administrativos e
reguladores.
Estas ações incluem o desenvolvimento da regulação inteligente e favorável às
empresas e o reforço da utilização do princípio Think Small First36 na elaboração de
políticas a nível nacional mas também a nível regional.
Este programa de financiamento é também responsável pelo desenvolvimento de
clusters de dimensão mundial na UE, promovendo a excelência e a internacionalização
dos mesmos, dando especial ênfase a cooperação intersetorial nomeadamente no
apoio a setores emergentes, através do European Cluster Excellence Programme37 e
da European Cluster Collaboration Platform38.

34

EASME: https://ec.europa.eu/easme/en

35

ERASMUS for Young Entrepreneurs: www.erasmus-entrepreneurs.eu

36

Princípio Think Small First: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1003_en.htm

37

European Cluster Excellence Programme: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-0302-european-cluster-excellence-programme
38 European Cluster Collaboration Platform: www.clustercollaboration.eu
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3. Acesso aos mercados (dentro e fora da UE)

O COSME apoia as empresas europeias de modo a que estas possam beneficiar do
mercado e tirar o máximo partido das oportunidades oferecidas pelos mercados fora da
UE.
Para isso, o programa financia a Enterprise Europe Network39, uma iniciativa da
Comissão Europeia, que visa ajudar as PME a melhor explorarem as oportunidades dos
mercados dentro e fora da UE, a encontrar parceiros de negócios e a aceder ao
financiamento.

4. Acesso ao financiamento

Um dos principais objetivos do programa é melhorar o acesso ao financiamento para as
PME em diferentes fases do seu ciclo de vida. A fim de alcançar este objetivo a UE,
através de instituições financeiras, mobiliza empréstimos e investimentos de capitais
destinados às PME através:
✓ Mecanismo de Garantia de Empréstimo, o programa presta garantias e
contragarantias a instituições financeiras para empréstimos e locação financeira
destinados às PME. Prevê-se que o COSME permita que as PME obtenham
financiamentos cujo valor ronda os 14 e 21 mil milhões de euros;
✓ Mecanismo de Capital Próprio para o Crescimento, o programa proporciona
capital de risco a fundos de capital de risco que invistam em PME, principalmente
nas fases de expansão e de crescimento. Este mecanismo deverá ajudar cerca
de 560 empresas a receber investimento de capital, com um volume global
investido da ordem de 2,6 a 4 mil milhões de euros.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa COSME

39

Enterprise Europe Network: www.een-portugal.pt
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Delegado Nacional no Comité COSME- IAPMEI, Campus do Lumiar, Edifício A
1649-038 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 213 836 000
Email:
easme-cosme-enquiries@ec.europe.eu
www.adcoesao.pt

ou

info@iapmei.pt

/

Site:
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3.6.

ERASMUS +

O Erasmus+40 é o programa de financiamento da UE direcionado para apoiar a
educação, a formação, a juventude e o desporto. O programa visa contribuir para a
Estratégia Europa 2020 para o crescimento, o emprego e a inclusão social, bem como
para o quadro estratégico da UE em matéria de educação e formação EF2020.
O programa Erasmus+ proporciona oportunidades de estudar, adquirir formação ou
experiência, assim como trabalhar como voluntário no estrangeiro, onde estão
atualmente mais de 4 milhões de participantes.
O programa aborda igualmente questões como:
•

Redução do desemprego, especialmente entre os jovens;

•

Promoção da educação de adultos, especialmente no que se refere à aquisição
de novas competências e de competências exigidas pelo mercado de trabalho;

As

•

Apoio à inovação;

•

Promoção da mobilidade e da cooperação com países parceiros da UE.
oportunidades

dirigidas

para

as

organizações

apoiam

os esforços

de

desenvolvimento e criação de redes, prestadores de serviços de ensino e formação, e
também organismos de investigação e empresas privadas.
O Erasmus+ dispõe de um orçamento de 14 700 milhões de euros para o período 2014
a 2020, onde estão igualmente disponíveis 1 680 milhões de euros para financiar
atividades com eventuais países parceiros.
Desta forma, este programa de financiamento europeu tem como objetivo melhorar a
empregabilidade através da modernização da educação e da formação, sendo que não
oferece apenas oportunidades aos estudantes.
Além da nova ação no âmbito do desporto e do programa Juventude em Ação, este
programa alarga as oportunidades a uma grande variedade de pessoas e organizações
resultantes da fusão de sete programas anteriores, estando então dividido em três eixos
de ação principais como se pode constatar na seguinte tabela:

40

Erasmus +: https://www.erasmusmais.eu/
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Ação-Chave 1- Mobilidade Individual (Gestão descentralizada, ou
seja, feito por agências nacionais): oferece oportunidades para que
os indivíduos possam melhorar as suas competências, aumentar a sua
empregabilidade e ganhar mais conhecimento ao nível cultural
•
•
•

Ações-Chave
do Erasmus+

Projetos de mobilidade nos domínios da educação e
formação;
Eventos em larga escala do Serviço Voluntário Europeu
(EACEA41);
Garantia de empréstimo para estudantes de mestrado.

Ação-Chave 2- Cooperação para a Inovação e Intercâmbio de boas
práticas (Gestão descentralizada, ou seja, feito por agências
nacionais): pretende que as organizações possam trabalhar em
conjunto a fim de melhorar a sua oferta e partilharem as suas práticas
inovadoras
•
•
•

Parcerias Estratégicas nos domínios da educação,
formação e juventude;
Alianças de conhecimento e competências setoriais42;
Reforço de capacidades no domínio do ensino superior e
da juventude

Ação-Chave 3- Apoio à Reforma das Políticas (Gestão
centralizada, feito pela comissão europeia através da EACEA):
•
•
•

Conhecimento nos domínios da educação, formação e
juventude;
Iniciativas prospetivas para antecipar políticas inovadoras;
Cooperação com organizações internacionais.

Tabela 4: Ações-Chave do programa ERASMUS +
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa ERASMUS+.

41

EACEA: www.eacea.ec.europa.eu

42

A presente modalidade apresenta-se com especial interesse estratégico, permitindo associar os
interesses da indústria na captação e formação de recursos humanos qualificados e aumentar a
empregabilidade.

31

Ponto de Contacto em Portugal do Programa Erasmus +

Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação- Praça de Alvalade, 12
1749-070 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 210 101 900
Email: agencianacional@erasmusmais.pt / Website: www.erasmusmais.pt

3.7.

EaSI- EMPREGO E INOVAÇÃO SOCIAL

Atualmente, uma das principais preocupações dos governos da UE é a situação laboral
e social vivenciada em toda a Europa.
O programa de financiamento EaSI43 é um programa de financiamento europeu
destinado às demais empresas de diversos setores que é diretamente gerido pela
Comissão Europeia44 (DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão).
Este é um dos instrumentos financeiros da UE que visa promover elevados níveis de
empregos de qualidade e sustentável de forma a combater a exclusão social, a pobreza
e melhorar as condições de trabalho.
O principal objetivo do programa, também direcionados para o setor industrial, é de
reforçar a coordenação nas áreas de emprego, dos assuntos sociais e da inclusão, quer
a nível europeu que a nível nacional.
Alinhado com este objetivo o programa apoia também o desenvolvimento de políticas
de mercado regional, como meio de promover a mobilidade geográfica e dinamizar as
oportunidades de emprego através da criação de um mercado de trabalho aberto.
Em suma destacam-se as seguintes finalidades em alinhamento aos objetivos do
programa de financiamento EaSI:

43
44

EaSI: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=1081
Site Oficial da Comissão Europeia: https://ec.europa.eu/commission/index.pt
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✓

Promover a mobilidade geográfica e dinamizar as oportunidades de emprego
através da criação de um mercado de trabalho aberto;

✓

Reforçar a apropriação dos objetivos da UE e a coordenação aos níveis
europeu e nacional nas áreas do emprego, dos assuntos sociais e da
inclusão;

✓

Apoiar o desenvolvimento de sistemas de proteção social e de políticas para
os mercados de trabalho adequados;

✓

Aumentar a disponibilidade e o acesso ao microcrédito para empresas.

Este programa de financiamento dispõe de um orçamento que ronda os 919 milhões de
euros para o período 2014-2020, sendo que reúne três subprogramas da UE já existente
repartido do seguinte modo como se pode verificar na tabela seguinte:

PROGRESS (61% do orçamento global disponível) - este
subprograma enquadra-se na experimentação de novas ideias
políticas de criação de emprego e redução da exclusão social, que
começam ao nível local e que acabam por ter uma réplica numa
escala maior mais tarde.

Áreas de
atuação
prioritárias,
elegíveis para
o setor
industrial

EURES (18% do orçamento global disponível) - este subprograma
enquadra-se na mobilidade laboral dos trabalhadores e fornece
ajuda (como formação, pagamento deslocações para entrevistas,
alojamento, etc…) às empresas para recrutarem noutros países
europeus potenciais trabalhadores através do regime de
mobilidade específico.

Instrumento Financeiro de Garantia do EaSI (21% do orçamento
global disponível) - este eixo do programa EaSI é direcionado ao
acesso ao microfinanciamento e ao empreendedorismo social, de
forma a ajudar na criação e no desenvolvimento de micro
negócios/empresas sociais

Tabela 5: Áreas de atuação prioritárias elegíveis do programa EaSI para o setor industrial
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa EaSI.
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Com este programa de financiamento europeu, e os seus respetivos instrumentos
financeiros45, a Comissão Europeia pretende aumentar a disponibilidade e o acesso ao
microcrédito para as empresas mais vulneráveis e para as microempresas, procurando
melhorar o acesso ao financiamento para as empresas sociais.
Com isto, e na prossecução destes objetivos, a Comissão Europeia visa combater o
desemprego de longa duração, com especial enfoque na juventude.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa EaSI

Direção Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia
1050-053 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 814 000
Email: raquel.rocha@adcoesao.pt / Website: www.ec.europa.eu

3.8.

EEA GRANTS

Através do EEA Grants46, os países doadores (Islândia, o Liechtenstein e a Noruega)
estabelecem o objetivo de reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa,
reforçando as relações bilaterais com os Estados beneficiários, onde se inclui Portugal.
Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de
euros para 15 Estados beneficiários. Portugal beneficiará uma verba de 102,7 milhões
de euros.
O Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-202147 será o quinto
instrumento de apoio financeiro a vigorar em Portugal, sucedendo ao anterior

45

No capítulo 5, serão analisados em detalhe os diversos instrumentos financeiros que se inserem no
âmbito do programa EaSI.
46 EEA Grants: https://www.eeagrants.gov.pt/pt/
47 Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021:
http://www.adcoesao.pt/content/mecanismos-financeiros-do-espaco-economico-europeu
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mecanismo 2009-2014. Com este Mecanismo serão apoiados cinco programas
específicos:
•

Inovação em matéria de blue growth e PME;

•

Equilíbrio entre vida profissional e igualdade de género;

•

Meio ambiente, mudanças climáticas e economia de baixo carbono;

•

Empreendedorismo, inovação e investigação;

•

Sociedade civil.

Os resultados obtidos com este programa têm trazido grandes resultados no setor
industrial em Portugal, em questões como o fortalecimento do apoio a projetos de
empreendedorismo e inovação, na conservação e revitalização de infraestruturas e no
aumento da utilização de tecnologias e investigação.
Foram distribuídos cerca de 9,2 milhões para o financiamento de projetos inseridos no
âmbito destas temáticas.
Para além disto, o programa contribui para os objetivos do espaço económico europeu
(EEE) na redução das disparidades económicas e sociais na Europa e no fortalecimento
das relações bilaterais de cooperação com os países doadores, baseando-se no
desenvolvimento de negócios e inovação.

Investigação
Educação, bolsas de
estudo, literacia e
empreendedorismo

Desenvolvimento de
negócios, inovação e
PME

O programa
comtempla três
áreas
programáticas

Ilustração 2: Áreas programáticas do programa EEA Grants.
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa EEA Grants.
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Adicionalmente o programa EEA Grants disponibiliza o Fundo de Relações Bilaterais48
com uma alocação de 2 milhões de euros no âmbito do EEA Grants 2014-2021, que
pretende apoiar iniciativas que tem por objetivo o fortalecimento das relações entre
Portugal, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa EEA Grants

EEA Grants Portugal- Rua Barata Salgueiro, n.º 37 - 5.º andar
1250-042 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 801 175
Email: geral@eeagrants.gov.pt ou carlos.granadas@eeagrants.gov.pt / Website:
www.eeagrants.gov.pt

48

Fundo de Relações Bilaterais: https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/
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3.9.

INTERREG SUDOE

O Programa SUDOE49 2014-2020 foi desenvolvido com base na Estratégia Europa 2020
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, o que contribui para uma maior
coesão económica, social e territorial com um orçamento previsto de 141 milhões de
euros.
A gestão financeira do Programa é assumida pela Autoridade de Certificação e pela
Autoridade de Auditoria.
A Dirección General de Fondos Comunitarios do Ministerio de Hacienda y Función
Pública de Espanha é quem exerce a função de Autoridade de Certificação do
Programa. As suas tarefas são:
•

Autorizar os pagamentos que correspondem às certificações de despesas
realizadas pelos beneficiários (que a Autoridade de Gestão enviou previamente);

•

Receber os créditos FEDER da Comissão Europeia;

•

Emitir as ordens de pagamento aos beneficiários;

•

Recuperar as quantias irregularmente pagas;

•

Proporcionar os elementos pertinentes para o controlo e o fecho das contas;

•

Manter os registos contabilísticos informatizados.

A Intervenção Geral da Administração do Estado espanhol (IGAE) é quem exerce a
função de Autoridade de Auditoria. Realiza as auditorias de todos os Órgãos que
intervêm para comprovar o funcionamento eficaz do sistema de gestão e controlo do
Programa, e propõe as medidas de correção necessárias em caso de irregularidades.
O Programa direciona apoio para o desenvolvimento regional no sudoeste da Europa,
financiando projetos transnacionais através do FEDER.

Desta forma, promove

a cooperação transnacional para resolver problemas comuns a dito território, como o
baixo investimento em investigação e desenvolvimento, a baixa competitividade das
PME e a exposição às alterações climáticas e aos riscos ambientais.
Os projetos aprovados provêm de consórcios compostos por parceiros públicos ou
privados de regiões de diferentes países do sudoeste europeu. As regiões elegíveis são
todas as comunidades autónomas espanholas (exceto as Ilhas Canárias), as regiões do

49

INTERREG SUDOE: www.interreg-sudoe.eu
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sudoeste da França, as regiões continentais de Portugal, o Reino Unido (Gibraltar) e
o Principado da Andorra.
O programa atua em cinco eixos prioritários indicados na tabela abaixo, sendo que são
aqueles em que a cooperação transnacional tem um maior impacto no sudoeste da
Europa:

Programa de
Cooperação
Sudoeste
Europeu
(SUDOE)

Investigação e
Desenvolvimento
(37% do
orçamento)

Necessidade de corrigir os desequilíbrios no
investimento em investigação e desenvolvimento
e reforçar as redes nos setores de excelência.

Competitividade
da PME (14% do
orçamento)

Desenvolvimento, melhoria e crescimento das
capacidades para melhoria do ambiente das
empresas e internacionalização das PME

Economia de
baixo teor de
carbono (11% do
orçamento)

Melhorar as políticas de eficiência energética em
edifícios públicos e habitações através do
arranque de redes e a experimentação conjunta.

Luta contra
alteração
climática (12% do
orçamento)

Melhoria da coordenação e eficácia dos
instrumentos de prevenção, de gestão de
catástrofes e de reabilitação de zonas sinistradas.

Meio ambiente e
eficiência de
recursos (20% do
orçamento)

Melhorar os métodos de gestão de património
natural e cultural, e reforçar a cooperação dos
gestores de espaços naturais do SUDOE.

Tabela 6: Eixos de ação prioritários do SUDOE
Fonte: Site Oficial da Comissão Europeia para o programa Interreg SUDOE

Ponto de Contacto em Portugal do Programa INTERREG SUDOE
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Agência para o Desenvolvimento e Coesão IP, avenida 5 de Outubro 153
1050-053 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 218 814 043
Email: scsudoe@interreg-sudoe.eu ou oliverio.graca@adcoesao.pt
Website: www.interreg-sudoe.eu

3.10. INTERREG POCTEP
Aprovado pela Comissão Europeia, a 12 de fevereiro de 2015, o POCTEP50 2014-2020
é o resultado direto da experiência favorável que, desde 1989, envolveu a cooperação
na fronteira entre os dois países, que permitiu e pretende continuar a avançar
na melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Espaço de Cooperação.
O Espaço Transfronteiriço de Espanha e Portugal são compostos por 37 NUT
III pertencentes aos dois países, assegurando a consistência e a continuidade das
zonas estabelecidas no período anterior: todo Portugal continental exceto Lisboa e
Espanha nas regiões Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz,
Huelva, A Coruña, Lugo, Ávila, León, Valladolid, Cádiz, Córdoba e Sevilla.
O POCTEP atua em cinco grandes âmbitos, com um orçamento que ronda os 484
milhões de euros:
✓ Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
como forma de melhorar a excelência científica e a participação do tecido
empresarial nos processos de inovação e I&D com potencial para serem
competitivas internacionalmente e serem explorados comercialmente.
✓ Melhorar a competitividade das PME, mais especificamente promover a
competitividade e melhorar as condições necessárias ao surgimento de novas
iniciativas empresariais garantindo a sustentabilidade e crescimento das
mesmas.

50

INTERREG POCTEP: http://www.poctep.eu/pt-pt
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✓ Promover a adaptação às alterações climáticas em todos os setores, e ainda
promover o aumento da resiliência territorial aos riscos naturais transfronteiriços.
✓ Proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos recursos, incluindo o
património cultural e natural, proteger os espaços naturais e reforçar o
desenvolvimento local sustentável.
✓ Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração
pública, consolidando novas estratégias de diálogo e inter-relação, que
permitam avançar com novas iniciativas entre os vários atores que operam na
fronteira.

Ponto de Contacto em Portugal do Programa INTERREG POCTEP

Agência para o Desenvolvimento e Coesão IP, avenida 5 de Outubro 153
1050-053 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 218 814 043
Email: stc@poctep.eu ou oliverio.graca@adcoesao.pt / Website: www.poctep.eu/ptpt/inicio-2014-2020
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3.11. INTERREG ESPAÇO ALTLÂNTICO
No âmbito da Política Regional da UE, o Programa Interreg Espaço Atlântico51 é um
instrumento de financiamento da Cooperação Territorial Europeia, que visa criar um
enquadramento na implementação de ações conjuntas e intercâmbios de políticas entre
atores de cinco Estados-Membros - Espanha, França, Irlanda, Portugal e Reino Unido.
O Programa Interreg Espaço Atlântico apoia, neste sentido, projetos de cooperação
transnacional que contribuam para alcançar um progresso significativo e tangível, com
vista a um desenvolvimento territorial coeso, sustentável e equilibrado das regiões
atlânticas e do seu património marítimo.
Esses projetos têm por base a promoção de soluções que respondam aos desafios dos
atores envolvidos em termos de inovação e competitividade, eficiência dos recursos,
ambiente e ativos culturais, reduzindo assim as disparidades regionais existentes.
Com um orçamento total de 185 milhões de euros, dos quais cerca de 140 milhões são
provenientes do FEDER, o Programa centra-se em quatro prioridades principais:
✓ Promover a inovação e a competitividade (62,8 milhões de euros) de forma
a melhorar a capacidade de inovação através da cooperação para fomentar a
competitividade e promovendo a transferência de resultados de inovação para
facilitar a emergência de novos produtos, serviços e processos.
✓ Promover a eficiência dos recursos (39,6 milhões de euros) de forma a
apoiar a utilização de energias renováveis e o crescimento verde, a ecoinovação
e a eficiência ambiental.
✓ Fortalecer a resiliência do território face aos riscos de origem natural,
climática e humana (20,3 milhões de euros) de modo a apoiar uma melhor
gestão do ambiente e fortalecer os sistemas de gestão de riscos.
✓ Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais (52,6 milhões de
euros) com o objetivo de melhorar a proteção da biodiversidade e estimular o
desenvolvimento económico.

51

INTERREG Espaço Atlântico: https://atlanticarea.eu/
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Ponto de Contacto em Portugal do Programa INTERREG ESPAÇO ALTLÂNTICO

Agência para o Desenvolvimento e Coesão IP, avenida 5 de Outubro 153
1050-053 Lisboa- Portugal
Tel.: (+351) 218 814 043
Email:
js@atlanticarea.eu
www.atlanticarea.eu

ou

oliverio.graca@adcoesao.pt

/

Website:
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4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

4.1.

O QUE SÃO INSTRUMENTOS FINANCEIROS?

Os instrumentos financeiros52 são instrumentos de execução para prestar apoio
financeiro a partir do orçamento da UE através de empréstimos, garantias
e investimentos em capitais próprios (ou em quasi-capital) para a execução de projetos.
Os instrumentos financeiros representam um método eficiente para aplicar os recursos
da política de coesão, tendo em vista a concretização dos objetivos da Estratégia
Europa 2020. Visando projetos com potencial viabilidade económica, os instrumentos
financeiros fornecem apoio aos investimentos na forma de empréstimos, garantias,
capital próprio e outros mecanismos de risco, possivelmente combinados com
assistência técnica, bonificações de juros ou prémios de garantia no âmbito da mesma
operação.
Para além das vantagens óbvias da reutilização de fundos a longo prazo, os
instrumentos financeiros ajudam a mobilizar coinvestimentos públicos ou privados
complementares para enfrentar falhas do mercado em consonância com as prioridades
da Estratégia Europa 2020 e da política de coesão. Além disso, estes instrumentos
disponibilizam vários incentivos para um desempenho melhorado, incluindo maior
disciplina financeira ao nível dos projetos apoiados.
Os instrumentos financeiros podem então ser classificados em quatro grupos:

1.

Empréstimos

Os empréstimos obrigam aquele a quem o dinheiro é disponibilizado a devolver o
montante acordado no período previamente estipulado. Este instrumento financeiro
agiliza a relação entre as instituições bancárias e aquele que pretende contrair o
empréstimo, disponibilizando taxas de juro, períodos de pagamento e requisitos de
garantia inferiores.

52

Para mais informações sobre os instrumentos financeiros consultar o seguinte link:
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/information/publications/brochures/2014/financial-instruments-incohesion-policy-2014-2020
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Subcategorias de Empréstimos:
 Os Risk Sharing Loans surgem quando uma instituição financeira pode
coinvestir e ser gestora de fundos. Estes são financiados tanto pelo FEIE
(financiamento para projetos considerados de alto risco, tendo como alvo as
PME inovadoras) como por recursos de instituições financeiras.
 Os Microcréditos são pequenos empréstimos de duração curta - geralmente
não superiores a 25 mil euros - atribuídos a pessoas individuais e a
microempresas.

2.

Garantias

As garantias permitem, a quem empresta o financiamento, o ressarcimento do seu
capital mesmo não sendo possível o pagamento do empréstimo. Tal é possível porque
aquele que presta a garantia assume-se como responsável pela dívida (total ou
parcialmente) através de um compromisso escrito. As garantias, normalmente cobrem
operações financeiras como empréstimos.
Subcategorias de Garantias:
 Garantias Diretas: quando é fixado um montante de dívida de modo a que o
credor seja reembolsado caso o destinatário final não esteja em condições de
efetuar o pagamento.
 First loss default / portfolio guarantee: Possibilitam uma maior exposição
no caso de uma eventual perda por parte do credor pois o fiador cobre, em
primeiro lugar, as perdas de uma carteira de empréstimos até que o limite seja
atingido.
 Uncapped e capped guarantees: São um mecanismo em que a
responsabilidade de um fiador varia consoante o disposto no documento de
garantia, podendo tal responsabilidade ser limitada (capped) ou ilimitada
(uncapped).
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3.

Reforço de crédito para estimular o financiamento do mercado de

capitais - por exemplo, blending mechanisms, dos quais são exemplo a recente
reconfiguração do SME Instrument (renomeado EIC Accelerator) onde os apoios a
projetos inovadores poderão assumir uma vertente mista, combinando subvenções e
equity.

4.

Equity (capital próprio), incluindo os que assumem o risco associado a

tecnologia, ou à procura.
Este instrumento financeiro- equity- prevê o investimento em capital de uma empresa
em troco da propriedade (total ou parcial) em que aquele que investe pode partilhar os
lucros e assumir o controlo da gestão da empresa. Neste, incluem-se o venture capital
(capital de risco), seed capital e startup capital.

4.2. INSTRUMENTOS FINANCEIROS RELEVANTES PARA O SETOR
DA CERÂMICA E CRISTALARIA
Os instrumentos financeiros representam um método eficiente para aplicar os recursos
da política de coesão, tendo em vista a concretização dos objetivos da Estratégia
Europa 2020. Visando projetos com potencial viabilidade económica, os instrumentos
financeiros fornecem apoio ao investimento de diversas formas e através de diversos
mecanismos.
Ao longo deste estudo foram mencionados diversos programas de financiamento
europeu. Nesta secção pretende-se evidenciar os mecanismos e instrumentos
financeiros inseridos nos programas de financiamento explicados para o setor industrial,
mais especificamente direcionados para o setor da cerâmica e cristalaria.
As empresas interessadas em se candidatar a estes instrumentos deverão fazê-lo
diretamente junto dos intermediários financeiros elegíveis ao abrigo dos diferentes
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programas/instrumentos financeiros, ou seja, os instrumentos financeiros “não se
dirigem diretamente” às empresas, o que, no entanto, não diminui a sua importância53.

4.2.1. INSTRUMENTOS FINANCEIROS AO ABRIGO DO H2020
No âmbito do Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) - Horizonte
202054, a Comissão Europeia e o Grupo BEI lançaram uma nova geração de
instrumentos financeiros e serviços de consultoria para ajudar empresas inovadoras a
terem acesso mais facilitado a financiamento:

•

InnovFin- Financiamento para a inovação55

Principais objetivos do InnovFin
 Cientes de que o maior entrave ao desenvolvimento de atividades de investigação
e inovação reside na dificuldade de financiamento adequado e de que a inovação é um
ingrediente crucial no desenvolvimento sustentável e na competitividade a longo prazo
este instrumento financeiro visa facilitar e acelerar o acesso ao financiamento para
empresas inovadoras e outras entidades na Europa.
 Este instrumento financeiro oferece também opções de financiamento sob medida
para uma ampla gama de diversos clientes, de pequenas startups, grandes empresas
ou instituições públicas que promovem atividades de I&I.
Orçamento disponível para o instrumento InnovFin
 Disponível em todos os Estados-Membros, esta iniciativa prevê disponibilizar, até
2020, 24 mil milhões de euros em dívida e capital próprio para empresas inovadoras,
valores estes que podem ser disponibilizados de forma direta ou indireta.

53

A listagem das entidades que proporcionam financiamento com o apoio da EU pode ser consultada
através da plataforma “A Sua Europa ” : http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-tofinance/index_pt.htm
54 Programa Quadro H2020 para 2014-2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/whathorizon-2020
55 InnovFin: http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=8395
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Os instrumentos a seguir apresentados relacionam-se com o Programa Horizonte 2020,
mais precisamente com a temática do acesso a Financiamento de Risco da
Prioridade 2- Liderança em Tecnologias Facilitadoras e Industrial constituindo uma
forma inovadora de investimento em empresas e atividades propícias ao crescimento.
Para as PME destacam-se os seguintes instrumentos:

Foca os investimentos em fundos de capital de risco que
disponibilizem recursos para empresas (incluindo sociais)
na fase inicial - seed, startup e outras early stages - que
operem no âmbito dos setores do Horizonte 2020.

Fornece garantias e contragarantias para o financiamento
entre 25 000 e 7,5 milhões de euros, a fim de melhorar o
acesso ao crédito por parte das PME inovadoras e das
pequenas empresas de média capitalização inovadoras (até
499 trabalhadores).

Para as Empresas de Média Capitalização destacam-se os seguintes instrumentos:

Oferece garantias ou empréstimos condicionais de entre
7,5 e 25 milhões de euros, para melhorar o acesso ao
financiamento por parte das grandes empresas de média
capitalização inovadoras (até 3 000 trabalhadores)56.
Oferece empréstimos ou garantias privilegiados ou
subordinados

(incluindo

financiamento

mezzanine

e

financiamento equiparado a capital), entre 7,5 e 25 milhões
de euros, para melhorar o acesso ao financiamento
sobretudo por parte das grandes empresas de média
capitalização inovadoras (até 3 000 trabalhadores), mas
56

Para consultar os intermediários financeiros relativo ao InnovFin Garantia para as PME consultar:
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guaranteefacility/index.htm
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também para as PME e as pequenas empresas de média
capitalização.

Para as Empresas de Alta Capitalização destaca-se o seguinte instrumento:

Destina-se a melhorar o acesso ao financiamento de risco por parte
dos projetos de I&I provenientes de grandes empresas e de médias
e grandes empresas de média capitalização; universidades e
institutos

de

investigação;

infraestruturas

de I&I

(incluindo

infraestruturas para possibilitar a inovação); parcerias públicoprivadas

e

instrumentos

ou

projetos

para

fins

especiais

(nomeadamente os que promovem projetos de demonstração
industrial de caráter inovador à escala comercial). Os empréstimos
variam entre 7,5 e 300 milhões de euros.

E por fim, para Aconselhamento destaca-se o seguinte instrumento:

Serviços prestados pelo BEI, com base num montante que pode ir
até 28 milhões de euros, que visam melhorar o acesso aos bancos e
a preparação para o investimento dos projetos de grande dimensão
que exigem importantes investimentos a longo prazo. O InnovFin
Advisory57 presta também aconselhamento com vista a melhorar as
condições de acesso ao financiamento de risco para a I&I. Os
principais clientes previstos são os promotores de grandes projetos
de I&I que correspondem aos desafios societais evocados no
Horizonte 2020.

57

Pedidos de informação sobre candidaturas devem seguir por escrito, para innovfinadvisory@eib.org
com uma descrição detalhada do projeto, incluindo destaques do plano de negócios e o compromisso do
orçamento previsto.
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As ferramentas de financiamento do InnovFin cobrem uma ampla gama de
empréstimos, garantias e financiamento do tipo acionário, que podem ser adaptados às
necessidades dos inovadores.
O financiamento é fornecido diretamente ou através de um intermediário financeiro (ver
nota de rodapé 58), geralmente um banco ou um fundo de investimento.

4.2.2.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS AO ABRIGO DO LIFE

Como referido no capítulo 4 deste estudo são dois os instrumentos financeiros ao abrigo
do LIFE elegíveis para o setor em estudo. O programa LIFE, como referido
anteriormente, atua no âmbito do subprograma ação climática e testa um nova
abordagem de forma a dar resposta ao acesso limitado a financiamento para a
realização de investimentos na eficiência energética visados pelas prioridades
nacionais. Destacam-se então os seguintes instrumentos financeiros:

•

NCFF- Natural Capital Financing Facility58

É um instrumento financeiro financiado pelo BEI e pela Comissão Europeia que
pretende contribuir para os objetivos estabelecidos pelo LIFE: adaptação às alterações
climáticas, natureza e biodiversidade.
O NCFF financia projetos capazes de aumentar o lucro e reduzir os custos. Tal deve-se
ao objetivo deste programa em demonstrar ao mercado e a potenciais investidores a
atratividade deste tipo de operações promovendo investimentos sustentáveis no setor
privado.
As opções de financiamento passam por empréstimos, equity e através de
financiamento direto ou intermediado.

58

NCFF: https://www.eib.org/en/products/blending/ncff/index.htm
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•

PF4EE- Private Finance for Energy Efficiency59

É um acordo conjunto entre o BEI e a Comissão Europeia que pretende combater a
dificuldade de acesso ao crédito por parte de projetos relacionados com eficiência
energética.
O seu objetivo passa por tornar os investimentos nesta área mais sustentáveis, tendo
em conta as particularidades inerentes a este segmento de mercado que é distinto por
natureza, e aumentar a disponibilidade de financiamento de dívida para investimentos
relacionados com eficiência energética.
A Comissão Europeia e o BEI numa lógica de cobertura geográfica, escolheram o Banco
BPI como intermediário financeiro em Portugal.
Assim, o instrumento PF4EE tem dois objetivos centrais:
✓ Transformar a concessão de empréstimos a favor da eficiência energética numa
atividade mais sustentável em todas as instituições financeiras europeias,
incentivando os intermediários financeiros a considerarem o setor da eficiência
energética um segmento de mercado distinto;
✓ Aumentar a disponibilidade de financiamento por empréstimos para projetos de
apoio às prioridades dos Estados-Membros em matéria de eficiência energética.

4.2.3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS AO ABRIGO DO COSME
Para o programa de financiamento COSME são dois os instrumentos financeiros a terem
em atenção para o setor em estudo e sobretudo para as PME.

•

LGF- The Loan Guarantee Facility60

O Mecanismo de Garantia de Empréstimo COSME (LGF) é uma janela do Instrumento
Financeiro da Dívida Única da UE, que apoia o crescimento e a pesquisa e inovação

59

PF4EE: https://www.eib.org/en/products/blending/pf4ee/index.htm
LGF: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facilitygrowth/index.htm
60
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(P&I) das empresas europeias. A LGF faz parte do COSME, uma iniciativa lançada pela
Comissão Europeia e gerenciada pelo FEI.
Com este instrumento o Fundo Europeu de Investimento oferece garantias e
contragarantias, incluindo titularização das carteiras de crédito concedidos às PME, aos
intermediários financeiros fomentando um maior número de empréstimos concedidos às
PME.
As garantias do COSME permitem que os intermediários financeiros expandam o leque
de PME que podem financiar, facilitando o acesso ao financiamento por dívida para
muitas PME que possam estar a ter dificuldades em aceder o sistema bancário
tradicional.
As entidades elegíveis para este efeito são:
✓ Instituições financeiras e de crédito e Fundos de empréstimos, devidamente
autorizados para exercerem atividades de financiamento (lending e leasing)
a PME;
✓ Instituições de garantia, crédito ou instituições financeiras devidamente
autorizadas a emitir garantias a PME.
As entidades que desejem tornar-se intermediários financeiros reconhecidos podem
concorrer a esta linha de financiamento até 30 de setembro de 2020.

•

EFG- Equity Facility for Growth61

O mecanismo de capital próprio para o crescimento (EFG) é uma “janela”
do Instrumento Financeiro Único sobre o Património da UE que apoia o crescimento e
a pesquisa e inovação (P&I) das empresas da UE desde o estágio inicial, incluindo
sementes, até o estágio de expansão e crescimento.
Através deste instrumento financeiro, o Fundo Europeu de Investimento investe em
fundos selecionados que irão agir como intermediários financeiros e providenciar capital

61

EFG: https://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm
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de risco e financiamento mezzanine para as fases de expansão e crescimento das PME,
em particular aquelas que operam “além-fronteiras”.
As entidades elegíveis são aquelas direcionem a sua atividade a investimentos em
capitais de risco62 - incluindo fundos de investimento, private equity funds e special
purpose vehicles - de PME.

4.2.4.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS AO ABRIGO EaSI

O EaSI Guarantee Instrument63 é financiado através do programa de financiamento
europeu EaSI e é dedicado ao microcrédito e ao empreendedorismo social. Um dos
objetivos passa por aumentar a disponibilidade e acesso ao crédito por parte de grupos
vulneráveis que desejam criar a sua própria empresa, microempresa ou empresa social,
tanto numa fase de startup como numa fase de desenvolvimento.
Este instrumento financeiro surge no seguimento do sucesso do European Progress
Microfinance Facility (Progress Microfinance), sendo esta uma iniciativa lançada em
2010 e gerenciada pelo FEI, que mobilizou mais de 440 milhões de euros, distribuídos
por mais de 50 mil micrompréstimos.
O Fundo Europeu de Investimento (FEI) não oferece financiamento diretamente aos
empreendedores. Através deste instrumento financeiro, o FEI oferece garantias e
contragarantias aos intermediários financeiros, proporcionando-lhes uma proteção de
risco de crédito parcial para empréstimos concedidos aos beneficiários elegíveis.
Os intermediários são selecionados após uma solicitação em uma call para
manifestação de interesse, seguida de um processo de due diligence. Depois de
selecionados pelo FEI, esses parceiros atuam como intermediários financeiros do EaSI
e começam a originar empréstimos a beneficiários elegíveis dentro do período de
disponibilidade acordado.

62

Potenciais interessados a intermediários financeiros, poderão candidatar-se até 30 de setembro de
2020:http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/call/Joint%20InnovFin%20Equity
%20and%20COSME%20EFG%20Call%20for%20Expression%20of%20Interest.pdf
63 https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm
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As entidades elegíveis para este efeito são organismos públicos e privados
estabelecidos a nível nacional, regional ou local, em um ou vários países participantes
do programa EaSI, autorizados a fornecer microcrédito para os indivíduos e
microempresas e / ou financiamento para empresas sociais.
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5. EXEMPLOS DE PROJETOS FINANCIADOS

Neste capítulo, pretende-se identificar projetos que usufruíram de financiamento
europeu ao abrigo os programas anteriormente mencionados, no qual atividades de
cooperação Europeia tiveram um papel fundamental estimulando a partilha e interação
entre organizações e cooperação europeia.
Tenciona-se identificar e apresentar casos que exemplifiquem atividades de
cooperação, nomeadamente no que toca à aplicação da cerâmica e cristalaria na
transformação industrial.

Projetos financiados pelos programas europeus mencionados anteriormente

PVSITES – Building-integrated photovoltaic technologies and systems for largescale market deployment

Building-integrated photovoltaics (BIPV) is currently an expansive market. Market
analysts estimate a compound annual growth rate of 18,7% and a total of 5,4 GW
installed worldwide between 2013 and 2019. One of the main drivers for BIPV market
growth in the EU is the increasingly demanding legislation related to energy performance
in buildings. The large potential for energy savings in buildings led the EU Commission
to adopt the 2010/31/EU Directive on the energy performance of buildings with the
objective that all new buildings are Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) by 2020.
Renewable energy technologies, and in particular the integration of photovoltaic systems
in the building environment offer many possibilities to play a key role within the NZEB
scenario.
Despite this favorable framework for BIPV technology market uptake, initial estimations
of BIPV market growth have been subsequently overestimated in the past few years. A
series of demands from the stakeholders which have not been properly addressed by
the BIPV value chain are the cause for this deviation. These key requirements are mainly
related to the flexibility in design and aesthetics considerations, lack of tools integrating
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PV and building performance, demonstration of long-term reliability of the technology,
compliance with legal regulations, smart interaction with the grid and cost effectiveness.
Within this context:
The objective of PVSITES project is to drive BIPV technology to a large market
deployment by demonstrating an ambitious portfolio of building-integrated solar
technologies and systems, giving a forceful, reliable answer to the market requirements
identified by the industrial members of the consortium in their day-to-day activity. High
impact demonstration and dissemination actions will be accomplished in terms of costeffective renewable generation, reduction of energy demands and smart energy
management.

Coordinator: Funsacíon Tecnalia Research & Innovation, Spain
Project duration: January 2016 – June 2020
Website: https://www.pvsites.eu/

REMEB – Eco-Friendly ceramic membrane bioreactor (MBR) based on recycled
agricultural and industrial wastes for waste water reuse

The main objectives of the REMEB project are the implementation and validation of a
low-cost ceramic membrane bioreactor (MBR) in a Waste Water Treatment Plant
(WWTP), the study of the impact and replication of the technology for the reuse of the
water in regions with water scarcity and the industrial sector, and finally, the definition of
a proper business plan to start the commercialization of the technology, once the project
will be finished.
The low cost recycled ceramic membranes of the project are based on residues obtained
in agricultural and industrial processes (sub-products), such as olive oil solid wastes,
marble working wastes and chamotte from fired scrap, in addition to the typical raw
materials used in the ceramic tile industry. The project aims to achieve several specific
objectives: valorization of wastes from different agricultural or industrial processes,
manufacturing of an innovative product using recycled materials, validation of a new
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MBR with a lower initial and running costs by using low cost ceramic membranes and
comparison between REMEB MBR and the MBR in operation in the WWTP selected for
the validation.
Replication of both, manufacturing and validation tasks, is assured by repeating the
processes in the facilities of some participants. Manufacturing membrane replicability will
be performed in Turkey and Italy. The replication study of the MBR implementation in
the urban and industrial wastewater sector will be performed in Colombia and nearby
countries, Cyprus and nearby countries and Europe. Furthermore, evaluation of the
environmental impact of product and process will be carried out by the method of LCA.
Finally, a marketing and dissemination plan of the technology will be done by the entire
consortium.
It is expected that this technology would be implemented massively, principally due to
the low cost of REMEB MBR (3.5 times lower than a MBR of organic membranes and
2.5 times lower than a ceramic MBR).

Coordinator: Sociedad de foment Agricola Castellonense, Spain
Project duration: September 2015 – August 2018
Website: http://remeb-h2020.com/

SMARTREC – Developing a standard modularized solution for flexible and
adaptive integration of heat recovery and thermal storage capable of recovery and
management of waste heat

Waste heat is a problem common to high temperature processing industries as a
significantly underused resource, often due to challenges in economic heat valorisation.
Secondary aluminum recycling and ceramic processing were identified as key examples
with economically recoverable waste heat. Several challenges are inherent; these
processes are batch-based rather than continuous with corrosive particulate-laden flue
gas over a wide temperature range.
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The Smartrec system meets these challenges by development of a standard, modular
solution for integration of heat recovery with thermal storage that valorises medium to
high grade waste heat, adaptable to different temperatures and industries. Following
end-user analysis and characterisation of exhaust streams and waste products, full life
cycle costing and assessment will be carried out with candidate molten salts selected for
thermal storage and heat transfer fluid, validated by corrosion testing.
A custom heat pipe heat exchanger will be modelled and designed around the
requirements of heat transport capacity wick structure and capable of heat exchange
with a molten salt pumping loop. This loop will include dual media thermocline thermal
storage system with cost/system modelling, validation and instrumentation incorporated.
A pilot Smartrec system will be constructed and deployed in a secondary aluminium
recycler and/or ceramic processor valorising high grade heat for continuous energyintensive salt-cake recycling. Smartrec will be validated by integration with existing
systems with >6 months operation including a fully developed instrumentation
framework. A knowledge-based tool will be developed containing all relevant Smartrec
parameters and information to model the system fully and allow users to determine their
requirements, potential benefits and integrate Smartrec into their own systems via an
open access workshop hosted by the consortium.

Coordinator: Altek Europe Limited, United Kingdom
Topic: Valorisation of waste heat in industrial systems
Project duration: September 2016– August 2019
Website: https://energy.easme-web.eu/?b=953603994

LIFECERSUDS – Pavimentos cerâmicos filtrantes

O projeto LIFE CERSUDS - Pavimentos cerâmicos filtrantes visa desenvolver um
sistema de drenagem, tendo por base produtos cerâmicos, para utilização em zonas
urbanas. Procura aumentar a capacidade de adaptação e mitigação das cidades às
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alterações climáticas, promovendo o uso de infraestruturas sustentáveis no
planeamento urbano.
Este projeto consiste numa superfície permeável, cuja “pele” é constituída por um
sistema inovador, com baixo impacte ambiental, construído usando stocks de
pavimentos cerâmicos de baixo valor comercial. Contribuirá para promover a redução
da quantidade destes materiais cerâmicos atualmente armazenados, dando-lhe uma
nova utilização.
Prevê-se que este sistema possa reduzir a água de escoamento em cerca de 90%,
permitindo a sua reutilização na irrigação, para além de atenuar a poluição difusa e
melhorar a qualidade da água em comparação com os sistemas tradicionais.
Coordinator: ITC-AICE- Instituto de Tecnologia Cerâmica
Website: http://www.lifecersuds.eu/es

DREAM – Design for Resource and Energy efficiency in cerAMic kilns

The DREAM project aims to design, develop and demonstrate a radically improved
architecture for ceramic industrial furnaces, characterized by optimized energy
consumption, reduced emissions, and lower operating costs compared to currently
available technological solutions. This will be obtained by substantially enhancing
specific furnace parts (control system, refractories, emissions abatement system) and by
adding new modules and sub-systems (CHP unit, heat pipes) to the current furnace
architecture.
DREAM Specific objectives will be:
1- To design innovative hardware furnace components improving energy efficiency
(biofuel-fed CHP unit, heat pipes, emission abatement system)
2- To introduce substantial improvements on current hardware-software kiln parts
(kiln control tool, refractory materials)
3- To test the DREAM solutions in a variety of industrial settings (retrofitting and
pilot kiln demonstrators)
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4- To pave the way for a full seizure of DREAM related market opportunities
(dissemination, exploitation within the ceramic sector and market replication)
DREAM will develop and demonstrate technologies enabling a significant advancement
in the sustainability of ceramics processes, implementing 5 synergic lines of research
and 3 industrial demonstrators, which will act as technological showcases for market
deployment. Such approach will enable to advance, in the five lines of research, from
TRL4 to TRL6.
The DREAM coordinator and industrial partners are technology and market leaders in
the ceramics equipment field, and this will streamline the translation of the DREAM
research results into successful products and services.

Coordinator: SACMI FORNI SPA, Italy
Project duration: October 2016 – September 2019
Website: https://www.spire2030.eu/dream

ETEKINA - Heat Pipe Technology for thermal energy recovery in industrial
applications

Energy-Intensive Industries (EII) in Europe are characterized by very high energy
production costs as well as by an important level of CO2 emissions. Energy production
costs account for up to 40% of total production costs in some EII, while EII emissions
represent a quarter of total EU CO2 emissions. EII are therefore directly concerned by
the EU 2014 Energy/Climate Package, which sets a global objective of 40% reduction of
GHG emissions and 27% increase of energy efficiency by 2030.
The report on energy prices and costs for some energy-intensive sectors published by
the European Commission showed for example that natural gas prices for European
ceramic companies increased by around 30% between 2010 and 2012 and they were
four times higher than in Russia and more than three times higher than in the USA.
Similarly, electricity costs were two times higher in the EU than in the USA and Russia.
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Such figures clearly confirm that energy is a crucial element for the competitiveness of
our industry. Therefore, an integrated approach to process innovation is proposed within
ETEKINA project covering design, simulation, operating conditions and process
management together with breakthrough technology for waste heat recovery.
The overall objective of ETEKINA project is to improve the energy performance of
industrial processes. For this to be possible, the valorization of waste heat by a turnkey
modular Heat Pipe Based Heat Exchanger (HPHE) technology adaptable to different
industry sectors will be addressed within the project and demonstrated in three industrial
processes from the non-ferrous, steel and ceramic sectors in order to demonstrate:
(i)

The economic feasibility of the solution, and therefore

(ii)

Its market potential.

Coordinator: Ikelan S COPP, Spain
Topic: Valorisation of waste heat in industrial systems
Project duration: October 2017– August 2021
Website: https://cordis.europa.eu/project/rcn/220420/factsheet/en

CeraText - Tailoring Microstructure and Architecture to Build Ceramic
Components with Unprecedented Damage Tolerance

Advanced ceramics are often combined with metals, polymers or other ceramics to
produce structural and functional systems with exceptional properties. Examples are
resistors and capacitors in microelectronics, piezo-ceramic actuators in car injection
devices, and bio-implants for hip joint replacements. However, a critical issue affecting
the functionality, lifetime and reliability of such systems is the initiation and uncontrolled
propagation of cracks in the brittle ceramic parts, yielding in some cases rejection rates
up to 70% of components production.
The remarkable “damage tolerance” found in natural materials such as wood, bone or
mollusc, has yet to be achieved in technical ceramics, where incipient damage is
synonymous

with

catastrophic

failure.

Novel

“multilayer

designs”

combining
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microstructure and architecture could change this situation. Recent work of the PI has
shown that tuning the location of “protective” layers within a 3D multilayer ceramic can
increase its fracture resistance by five times relative to constituent bulk ceramic layers,
while retaining high strength. By orienting the grain structure, similar to the textured and
organized microstructure found in natural systems such as nacre, the PI has shown that
crack propagation can be controlled within the textured ceramic layer. Thus, I believe
tailored microstructures with controlled grain boundaries engineered in a layer-by-layer
3D architectural design hold the key to a new generation of “damage tolerant” ceramics.
This proposal outlines a research program to establish new scientific principles for the
fabrication of innovative ceramic components that exhibit unprecedented damage
tolerance. The successful implementation of microstructural features (e.g. texture
degree, tailored internal stresses, second phases, interfaces) in a layer-by-layer
architecture will provide outstanding lifetime and reliability in both structural and
functional ceramic devices

Coordinator: MontanUniversitaet LEOBEN, Austria
Project duration: May 2019– April 2024  Ongoing Project
Programme: Horizon 2020
Website: https://cordis.europa.eu/project/rcn/220420/factsheet/en

Projetos relevantes financiados por outros programas

DAPHNE – Development of adaptive Production systems for Eco-efficient firing
processes
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The overall scope of the DAPhNE project is to develop and demonstrate a package of
integrated solutions for energy intensive processes (ceramics, cement and glass), based
on tuning micro-wave technologies to the material characteristics and on intelligent
control systems, to provide real time information about the energy consumption as well
as the product quality.
Microwave heating is now a well-established heating technique for many industrial
sectors with low temperature processes (i.e. drying) and low power demand. However,
high temperature microwave heating has not been implemented as a full-scale industrialprocessing.
The DAPhNE project brings together three manufacturing sectors (ceramic, glass and
cement) with common problems in relation to the energy consumption of their firing
processes, seeking common solutions via the implementation of high temperature MW
technologies

based

on

self-adaptive

control

and

monitoring

systems.

The

multidisciplinary consortium comprises 7 industrial partners together with 1
technological-based company closely collaborating with group of 9 research
organizations.
The DAPhNE project brings together the ceramic, glass and cement industries to
develop, test and demonstrate a package of modular and re-configurable solutions
based on:
-

Self-adaptive control of high temperature MW processes as well as

-

Active control of production lines that incorporate the above proposed MW
solutions, capable of maximizing autonomy and interaction capability with
existing machinery and ensuring re-use of existing infrastructures.

Coordinator: Keraben Grupo SA, Spain
Project duration: October 2012 - September 2015
Website: https://cordis.europa.eu/project/rcn/104544/factsheet/en
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COMTICAST – Desenvolvimento do processo de fabrico de impulsores para
turbocompressores em ligas de titânio
O projeto teve como objetivo introduzir um novo produto obtido integralmente por
fundição para ser incorporado na atividade de produção de turbocompressores. Assim
foi desenvolvido um programa de investigação e desenvolvimento de tecnologias de
fundição e vazamento de ligas de titânio, de tecnologias de construção de moldes
cerâmicos (moldações em carapaça de modelos perdidos e em bloco), e de tecnologias
de modelos (silicones e ceras) e afins.
O principal objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um processo de fundição por
cera perdida de peças com espessuras finas da ordem de 0,6 mm, com geometrias
complexas em ligas titânio, nomeadamente impulsores para turbo compressores de
automóveis.
O projeto consistiu em:
1. Desenvolver formulações cerâmicas para garantir a obtenção de peças finas
sem contaminação superficial das peças com oxigénio.
2. Desenvolver metodologias de fabrico de moldações em carapaça usando
modelos de silicone e de cera.
3. Desenvolver forno de fusão e vazamento em atmosfera controlada usando
cadinhos cerâmicos e cadinhos de cobre refrigerados.
Deste projecto resultou um processo que permite obter impulsores em ligas de titânio
até 0,8mm de espessura, contudo a empresa ainda não produz esses impulsores
porque actualmente o mercado ainda não pede esse tipo de produtos.
O desenvolvimento desta nova tecnologia permitiu à Zollern adquirir competências ao
nível da fusão e vazamento em vácuo com atmosfera controlada. Estas competências
foram reconhecidas pela sua casa-mãe, o que levou a que esta tenha decidido instalar
na empresa dois postos de vazamento em vácuo, com a consequente transferência de
alguns produtos para Portugal.

Website:khttps://afia.pt/comticast-desenvolvimento-do-processo-de-fabrico-deimpulsores-para-turbocompressores/
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6. PÓS 2020 - PROGRAMA FINANCEIRO MULTIANUAL 2021-2027
No dia 2 de maio de 2018 a Comissão Europeia divulgou64 as suas propostas
relacionadas com Programa Financeiro Multianual para o período 2021-202765. A
Comissão estabeleceu as bases para o orçamento a longo prazo, nomeadamente:
montantes de financiamento dedicados às diferentes prioridades, contribuições,
definição de diferentes programas de apoio europeus e instrumentos de financiamento.
O orçamento ascende aos 1.135 mil milhões de euros, o equivalente a 1.11% do PIB
dos 27 Estados-Membros66.
A primeira diferença - quando comparado com o atual Programa Financeiro Multianual
- reside na flexibilidade do novo Programa. Apesar de um orçamento de sete anos
representar um fator de estabilidade e segurança para projetos de longo prazo, a
Comissão propôs também o estabelecimento de um fundo de reserva que poderá ser
utilizado para reagir a eventos não expectáveis, como crises financeiras ou novas ondas
de migração, de forma a potenciar uma rápida adaptação às necessidades de uma
sociedade em constante mutação.
Com o objetivo de apostar num crescimento económico mais coeso, o QFP pretende
responder à evolução rápida a que se assiste nos domínios da inovação, economia,
ambiente, entre outros.
O novo quadro da política de coesão propõe cinco objetivos principais que irão nortear
os investimentos da União Europeia (UE) em 2021-2027:
✓ Uma Europa mais inteligente, graças à inovação, à digitalização, à
transformação económica e ao apoio às pequenas e médias empresas;
✓ Uma Europa mais «verde», sem emissões de carbono, aplicando o Acordo
de Paris e investindo na transição energética, nas energias renováveis e na
luta contra as alterações climáticas;
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
O Programa Financeiro Multianual (MFF) é o orçamento a longo-prazo da UE. Estabelece os limites de
despesa – como um todo, mas também nas diversas áreas de atividade – para um período de cinco anos.
Os Programa mais recentes têm sido estabelecidos para um período temporal de sete anos.
66 Ver IN NEWS, Digitalisation, Trade and Competition|By Justina BIELIAUSKAITE, European Digital SME
Alliance
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✓ Uma Europa mais conectada, com redes de transportes e digitais
estratégicas;
✓ Uma Europa mais social, concretizando o Pilar Europeu dos Direitos Sociais
e apoiando o emprego de qualidade, a educação, as competências, a
inclusão social e a igualdade de acesso aos cuidados de saúde;
✓ Uma Europa mais próxima dos cidadãos, graças ao apoio a estratégias de
desenvolvimento a nível local e ao desenvolvimento urbano sustentável na
UE.
Esta mudança de Quadro reflete-se em todas as prioridades políticas da EU, no qual
foram introduzidas prioridades como a segurança, a digitalização e o mercado único. De
forma a responder aos desafios societais, para além de recorrer às típicas fontes de
rendimento (como IVA e contribuições de Estados-Membros) este orçamento propõe
ainda recorrer a novas fontes de financiamento como por exemplo o sistema fiscal para
multinacionais, o Common Consolidated Tax Base (CCTB)67.
Este novo imposto, se aprovado tal como proposto, será coletado pela Comissão
Europeias e não pelos Estados-Membros.
Assim, as prioridades do novo QFP assentam-se nos seguintes pilares:
i.

Mercado único, inovação e digital (com um orçamento previsto a rondar
os 187,4 milhões de euros, representando 14,7% do orçamento total da UE);

ii.

Coesão e valores (com um orçamento previsto a rondar os 442,4 milhões
de euros, representando 34,5% do orçamento total da UE);

iii.

Recursos Naturais e Ambiente (com um orçamento previsto a rondar os
378,9 milhões de euros, representando 29,7% do orçamento total da UE);

iv.

Controlo e gestão de fronteiras (com um orçamento previsto a rondar os
34,9 milhões de euros, representando 2,7% do orçamento total da UE);

v.

Segurança e Defesa (com um orçamento previsto a rondar os 27,5 milhões
de euros, representando 2,1% do orçamento total da UE);

vi.

Vizinhança e o mundo (com um orçamento previsto a rondar os 123 milhões
de euros, representando 9,6% do orçamento total da UE);
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CCTB : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-

tax-base-ccctb_en
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vii.

Administração Pública Europeia (com um orçamento previsto a rondar os
85,3 milhões de euros, representando 6,7% do orçamento total da EU).

Na figura 3 estão evidenciadas as prioridades descritas, assim como as ações incluídas
em cada prioridade:

Ilustração 3: Prioridades do QFP 2021-2027
Fonte: Trade and Competition|By Justina BIELIAUSKAITE, European Digital SME Alliance

Posto isto, o programa de trabalho comtempla três novidades principais:
1. Instrumentos de financiamento reformados e simplificados;
2. Uma abordagem de gestão mais flexível e proativa (necessária para projetos
de alto risco e tecnologias e mercados em rápida evolução);
3. Uma governança restruturada na forma de um Conselho Consultivo composto
por especialistas de alto nível de toda a comunidade europeia de inovação.
Algumas evidências em destaque no orçamento 2021-2027
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Uma das principais preocupações da Comissão Europeia são as PME, e isto reflete-se
no novo QFP. Foram desenhados um conjunto de instrumentos por forma a apoiar as
PME, nomeadamente:
InvestUE68 – Instrumento de apoio financeiro para empresas,

(I)

especialmente startups e PME altamente inovadoras que careçam de
investimento para implementar os seus projetos.
O objetivo do InvestUE é o de encorajar investidores públicos e privados a participar em
operações de financiamento e investimento através da atribuição de garantias a partir
do orçamento europeu de forma a colmatar falhas e corrigir níveis reduzidos de
investimento. As áreas de enfoque serão as seguintes:
•

Infraestrutura sustentável;

•

Digitalização, inovação e investigação;

•

PME;

•

Competências e investimento social.

Numa ótica de consolidação dos instrumentos financeiros já existentes, o InvestEU
baseia-se no sucesso do Fundo Europeu para Investimento Estratégicos lançado em
julho de 2015 com o intuito de estimular o investimento, o crescimento económico e a
empregabilidade, num momento em que a Europa ainda se encontrava recuperar de
uma grave crise financeira e económica.
O maior parceiro de investimento será o Grupo do Banco Europeu de Investimento.
Adicionalmente, os bancos nacionais e instituições financeiras internacionais terão
acesso direto a esta garantia europeia.
(II)

O atual programa para PME - COSME - vai continuar a apoiar iniciativas
do Mercado Único.

Para este apoio está previsto a disponibilização de um orçamento maior, a rondar
valores de 3 mil milhões entre 2021-2027.
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InvestUE: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_en.htm
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(III)

O Programa Europa Digital69

O objetivo deste programa é incentivar e proporcionar a transformação digital das
empresas, e também das PME, para a criação de hubs de inovação digital em todas as
regiões europeias de forma a agilizar a transformação digital no setor empresarial. Para
este programa está previsto um orçamento de 9,2 mil milhões de euros.

Próximas etapas
O Conselho espera que as negociações com o próximo Parlamento Europeu tenham
início o mais rapidamente possível, tendo em vista a sua finalização com base nos
progressos alcançados, conforme refletidos no entendimento comum. As negociações
terão igualmente de ter em conta o acordo global sobre o Quadro Financeiro Plurianual
para 2021-2027.
Adicionalmente, a Comissão pretende simplificar o peso administrativo das candidaturas
e procedimentos de reporte para todos os beneficiários. Por exemplo, taxas fixas,
montantes fixos e custos unitários serão usados com maior regularidade no
financiamento ao abrigo do programa InvestEU. Paralelamente, serão também
utilizadas regras mais coerentes nos procedimentos de candidatura entre os diferentes
instrumentos ao abrigo do princípio single rulebook.

O orçamento 2021-2027 e as prioridades industriais

Umas das grandes prioridades da Comissão Europeia no novo programa quadro é o
investimento no setor industrial, uma vez que este também permite reforçar a
competitividade europeia e o crescimento económico.
O investimento no setor industrial é anunciado como sendo uma das prioridade-chave,
com relevância a sua simbiose com outros setor como a eficiência energética nos
ambientes industriais e a economia circular.
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Programa Europa Digital: https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/04/digitaleurope-programme-council-agrees-its-position/
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Outra novidade prende-se com relevância das questões ambientais. As contribuições
nacionais para o orçamento irão incluir pagamentos adicionais calculados tendo por
base sistemas de comércio de emissões por país e os números de resíduos de
embalagens de plástico não-reciclado.
Neste âmbito o setor da cerâmica pode vir a destacar-se como um forte substituto de
certos materiais poluentes utilizados na indústria. Assim, os materiais cerâmicos podem
vir a ser futuramente uma forte aposta na transformação industrial.
Especificamente para o setor industrial a estrutura proposta para o Horizonte Europa
comporta três pilares:
✓ Excelência científica
Este pilar permitirá reforçar a liderança científica da UE e desenvolver conhecimentos e
competências de elevada qualidade.
✓ Desafios globais e a competitividade industrial europeia
Tem como objetivo apoiar as tecnologias industriais em domínios como os meios
digitais, eficiência energética, mobilidade e recursos naturais.
Neste pilar prevê-se ainda a criação de algumas missões e parcerias em domínios de
investigação como a concretização de cidades energéticas e sem emissões de carbono.
✓ “Europa Inovadora”
O terceiro pilar do Horizonte Europa visa promover a inovação através da criação de um
Conselho Europeu da Inovação. Este Conselho servirá de balcão único para os
inovadores com elevado potencial.
Numa secção transversal suplementar serão estabelecidas novas medidas de apoio aos
Estados-Membros para que estes tirem o máximo partido do potencial nacional de
investigação e inovação. Deste modo se reforçará o Espaço Europeu da Investigação.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O setor da cerâmica e cristalaria, tal como referido acima, tem sido um dos setores com
alto crescimento por toda a Europa, assim como em Portugal. São cada vez mais os
postos de trabalhos criados por este setor, onde se reflete por consequência em
diversos outros setores de atividade industrial mas também em setores como a cultura
e o turismo.

Apesar do desenvolvimento verificado e notória expansão, o setor da cerâmica e
cristalaria carece de contínuo investimento, por forma a continuar a incrementar a sua
competitividade, crescimento, qualificação, sustentabilidade, internacionalização e
inovação.

De facto, comprova-se aqui a existência de um grande número de programas de
financiamento e de instrumentos financeiros que a União Europeia disponibiliza e
através dos quais reconhece a importância destas empresas para o crescimento e
desenvolvimento económico de toda a Europa. Este apoio é fundamental para a criação
de novos projetos, novas empresas e enriquecimento do setor e sobretudo da própria
Europa.

Tendo este desiderato em consideração, identificaram-se as linhas de financiamento e
dos programas europeus que podem oferecer ao setor da cerâmica e cristalaria em
Portugal as melhores oportunidades, tendo em vista o seu desenvolvimento e
posicionamento estratégico.
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