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QREN – uma nova oportunidade?

Portugal 2013 - 10 prioridades

1. Preparar os jovens para o futuro e modernizar o nosso ensino
2. Qualificar os trabalhadores portugueses para modernizar a 

economia e promover o emprego
3. Investir mais em Ciência e Tecnologia
4. Reforçar a internacionalização e a inovação nas empresas
5. Modernizar o Estado e reduzir os custos de contexto
6. Reforçar a inserção no espaço europeu e global
7. Valorizar o Ambiente e promover o desenvolvimento sustentável
8. Valorizar o território e a qualidade de vida
9. Promover a Igualdade de Género
10. Afirmar a Cidadania, a igualdade de oportunidades e a coesão 

social

CONHECIMENTO, QUALIFICAÇÃO, COMPETITIVIDADE, COESÃO 
SOCIAL – palavras-chave que vão marcar os programas, as 
iniciativas e os projectos que os 45 mil milhões de euros do 
QREN vão financiar.

(retirado da Intervenção do Primeiro-Ministro na apresentação do QREN 2007-2013)



Porqué estas prioridades? Diagnóstico constata:

Convergência real – ritmo estagnou após 2000, divergindo após 2003
Em 2005, o PIB por habitante era 66% da média da UE15 e 75% da 
UE25
Portugal está mais afastado dos países da coesão e mais próximo 
dos novos estados membros



Afastamento do nível produtividade aparente do trabalho 
associado à inalteração do padrão de especialização
Em 2005, o PIB por trabalhador em PPC, representava 61,7% 
da UE15

Porqué estas prioridades? Diagnóstico constata:



...entre 1995 e 2005 Portugal manteve baixos níveis de habilitações..., sendo este 
considerado um dos mais sérios impedimentos ao desenvolvimento do país
O principal diferencial encontra-se níveis baixo e intermédio
Relativamente licenciados, há défice qualitativo em competências áreas fundamentais 
como a matemática, a ciência e a tecnologia 
...continua a persistir no mercado de trabalho pouca capacidade de absorção dos 
níveis mais elevados de habilitações...
Há certo desajustamento estrutural detectado entre a percepção da necessidade de 
elevação do nível médio de habilitações da população portuguesa e a evolução pouco 
favorável da procura de níveis mais elevados de habilitações

Porqué estas prioridades? Diagnóstico constata:



...o investimento continuado em capital humano tem sido 
deficitário face à UE...
Em 2005 apenas 4,6% da população adulta portuguesa 
participou em algum curso de Aprendizagem ao Longo da Vida 
(ALV), sendo a média da UE15 de 11,9% e da UE25 de 10,8%.

Porqué estas prioridades? Diagnóstico constata:

• Foram as grandes 
empresas que beneficiaram 
em grande parte com a 
formação co-financiada nos 
anteriores quadros



O Índice de Conhecimento 



E do ponto de vista energético?



As emissões CO2 



E a nossa performance internacional?

...quebra de quota de mercado ao nível do segmento da 
exportação de mercadorias
Padrões de especialização da economia portuguesa não 
têm sido suficientes para corrigir os elevados níveis de 
desequilíbrio externo (carteira baseada em produtos baixo 
valor)



...a importância dos sectores não transaccionáveis e a fragilidade dos 
sectores transaccionáveis, caracterizando-se a nossa economia por

– Padrão de especialização baseado em sectores baixo conteúdo 
tecnológico e baixo valor acrescentado, intensivos mão-de-obra e 
recursos naturais

...os fracos ganhos de produtividade reflectem o avanço dos sectores não 
transaccionáveis e não mercantis e as  fragilidades dos sectores 
transaccionáveis...

Produtos vs serviços



Outras tendências evolutivas…

– Ascensão sectores não transaccionáveis virados mercado 
interno (construção, imobiliário, serviços às empresas, saúde, 
educação), declínio comércio tradicional e acentuar novas 
formas comercialização

– Investimento intenso sectores infra-estruturas
– Consolidação do turismo
– Progressão pouco acentuada das actividade de maior valor 

acrescentado
– Entrada no comércio internacional da China e Índia (actuando  

já em segmentos + exigentes)
– Crescente presença no mercado doméstico de rede retalhos 

de produtos e serviços de marcas não nacionais
– Alargamento ao leste europeu além da pressão concorrencial, 

trouxe movimentos deslocalização principais empresas 
europeias, deixando Portugal mais periférico 



….

...uma estrutura empresarial em que predominam unidades de 
reduzida dimensão e com problemas estruturais...nível 
competências internas reduzido, actividades pouco intensivas em 
tecnologia e conhecimento e dificuldades em se inserirem em 
modelos de cooperação e de integração de redes
Dificuldade em ir além do mercado interno
Alguma evolução ao nível da inovação nas actividades 
exportadoras resultantes reestruturações, clusters em sectores 
tradicionais, caminhando para segmentos produção mais 
exigentes e mais de acordo com as novas dinâmicas da procura. 
Foi decisivo o papel dos centros tecnológicos e centros de I&D
...crescente endividamento dos agentes económicos...
...balança corrente em deterioração, apesar do reforço do 
excedente das transacções de serviços...
...permanência de uma elevada desigualdade na distribuição dos 
rendimentos...
níveis de disparidade regionais no sistema produtivo
Disparidade dos níveis de urbanização e acesso bens públicos



Estratégia Nacional Desenvolvimento Sustentável
Principais Instrumentos

Plano 
nacional 
acção 
crescimento 
e emprego

Plano nacional 
política de 
ordenamento 
território

Plano nacional 
alterações climáticas



QREN e as suas dimensões

1. Agenda Operacional para o Potencial Humano
2. Agenda Operacional Factores Competitividade  

3. Agenda Operacional para a Valorização do Território

Programas Operacionais Temáticos – PO Potencial Humano (FSE), 
PO Factores de Competitividade (Feder) e PO Valorização do 
Território (FEDER e Fundo Coesão);
Programas Operacionais Regionais do Continente - Norte, Centro, 
Lisboa, Alentejo e Algarve;
Programas Operacionais das Regiões Autónomas - dos Açores e 
da Madeira;
Programas Operacionais de Cooperação Territorial
Transfronteiriça (Portugal-Espanha e Bacia do Mediterrâneo), 
Transnacional (Espaço Atlântico, Sudoeste Europeu, Mediterrâneo e 
Madeira-Açores-Canárias), Inter-regional INTERREG IVC e de Redes 
de Cooperação Inter-regional INTERACT, URBACT E ESPON; 
Programas Operacionais de Assistência Técnica.

21,5 mil milhões de euros de recursos comunitários 



OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS PO Factores 
Competitividade

Desenvolver uma economia baseada 
CONHECIMENTO e na INOVAÇÃO
Incrementar a produção TRANSACCIONÁVEL e o seu 
peso relativo no conjunto da economia
Alterar o perfil de especialização produtiva
Renovar e qualificar o modelo empresarial, em 
particular PME
Incrementar eficiência e qualidade Adm. Pública
Melhorar a regulação e funcionamento dos mercados

No domínio específico da competitividade e inovação, o Plano 
Tecnológico, na sua vertente CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E 

TENCOLOGIA constitui o referencial nacional para QREN Factores 
competitividade



Princípios chave de programação

CONCENTRAÇÃO do apoio em actividades que 
produzam resultados e efeitos económicos, 
socioculturais e de qualificação territorial
SELECTIVIDADE nos investimentos e acções de 
desenvolvimento a financiar, com vista à satisfação de 
metas de eficiência na produção de resultados e 
objectivos de eficácia na realização física e financeira
Viabilidade económica e sustentabilidade financeira 
das actuações
Fomento das PARCERIAS público-privadas
Estímulo da COOPERAÇÃO e funcionamento em 
REDE



Sistemas de Incentivos às Empresas

I&DT Empresas : Projectos que envolvam actividades de investigação industrial 
e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, 
processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, 
processos ou sistemas existentes, nas modalidades: 

– Projecto Individual
– Projectos em Co-Promoção em parceria entre empresas ou entre estas e 

entidades do SCT
– Projectos Mobilizadores - Projectos mobilizadores de capacidades e 

competências científicas e tecnológicas, visando uma efectiva transferência do 
conhecimento e valorização dos resultados de I&DT junto das empresas, 
realizados em co-promoção entre empresas e entidades do SCT;

– Vale I&DT - Vale concedido a PME para aquisição de serviços de I&DT a 
entidades do SCT qualificadas para o efeito, através da atribuição de um 
crédito junto destes Organismos.

I&DT Colectiva - Projectos promovidos por associações empresariais que resultam 
da identificação de problemas e necessidades de I&DT partilhados por um conjunto 
significativo de empresas, designadamente ao nível de um determinado sector, 
cluster, pólo de competitividade e tecnologia ou região, sendo os resultados 
largamente disseminados pelas empresas dos agregados em causa. 
Criação e Reforço de Competências Internas de I&DT, através da criação de 
Núcleos de I&DT ou reforço de Centros de I&DT
Valorização de I&DT, de projectos demonstradores

Sistema de Incentivos I&DT

Apoio pode variar  25% a 80% (Inv. Industrial e peq.emp)

http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=197&amp;idMasterCat=10&amp;idLang=1
http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=205&amp;idMasterCat=10&amp;idLang=1


Apoio a projectos de investimento de inovação produtiva promovidos por 
empresas, a título individual ou em cooperação. 

– Projectos de inovação
Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção actual 

através da transferência e aplicação de conhecimento;
Adopção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de 
produção, de logística e distribuição, bem como métodos organizacionais ou 
de marketing; 
Expansão de capacidades de produção em actividades de alto conteúdo 
tecnológico ou com procuras internacionais dinâmicas.

– Projectos de empreendedorismo
Projectos de criação de empresas ou projectos de empresas nascentes (até 3 anos), 
classificadas como PME, dotadas de recursos humanos qualificados ou que 
desenvolvam actividades em sectores com fortes dinâmicas de crescimento
Quando estiverem em causa empresas de micro e pequena dimensão, constitui 
condição de acesso que se encontrem classificadas em ramos de actividade 
económica transaccionáveis ou serviços internacionalizáveis.

…. “Para se considerar que se está perante uma inovação, a condição mínima a observar é que 
o produto, serviço, processo, método organizacional ou de marketing seja novo (ou 
significativamente melhorado) para a empresa, no caso de PME, sendo desejável que seja novo 
para o Mercado/ Sector/ Região”.

Sistemas de Incentivos às Empresas
Sistema Incentivos à Inovação

Apoio reembolsável, com taxas na ordem dos 35% a 55% (transportes)
Limitações Regionais do apoio a Lisboa e Algarve



Apoio a projectos de investimento promovidos por empresas PME, tendo em vista a inovação, 
modernização e internacionalização, através da utilização de factores dinâmicos da competitividade.

– Projecto Individual de uma PME;
– Projecto Conjunto, apresentado por entidade pública, associação ou entidade do SCT que, com o 

apoio de entidades contratadas, desenvolve um programa estruturado de intervenção em conjunto 
de PME

– Projecto de Cooperação de PMES ou consórcio liderado por PME
– Projecto Simplificado de Inovação – Projecto apresentado por uma PME para aquisição de serviços 

de consultoria e de apoio à inovação a entidades do SCT, com base na atribuição de um crédito 
junto destas entidades.

Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços e Processos (Lx)
Organização e Gestão e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) - novos modelos ou novas 

filosofias de organização trabalho, reforço capacidades de gestão, TIC
Qualidade; Ambiente – controlo emissões, auditorias ambientais, gestão resíduos, redução ruído, 

introdução tecnologias eco-eficientes (Lx)
Inovação – Investimentos associados à aquisição de serviços consultoria e apoio à inovação (Lx) 
Diversificação e Eficiência Energética – eficiência energética, diversificação fontes de energia com base 

na utilização recursos renováveis (Lx);
Economia Digital - inserção da PME na Economia Digital e à melhoria dos modelos de negócios
Comercialização e Marketing – Reforço capacidades de comercialização, marketing, distribuição e 

logística (Lx);
Internacionalização – Conhecimento de mercados, prospecção e presença mercados internacionais e 

promoção e marketing internacional (Lx);
Responsabilidade Social e Segurança e Saúde no Trabalho.

Sistemas de Incentivos às Empresas
Sistema Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME

Incentivo não reembolsável - taxas de 35% a 55%
Projectos simplificados de inovação taxa = 75%,  até 25.000€

http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=195&amp;idMasterCat=10&amp;idLang=1
http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=194&amp;idMasterCat=10&amp;idLang=1
http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=196&amp;idMasterCat=10&amp;idLang=1


Despesas Elegíveis (Qualificação e Inovação)

Activo Fixo Corpóreo: 
Máquinas e equipamentos específicos e exclusivamente destinados às áreas da gestão, da 
comercialização e marketing, da distribuição e logística, do design, da qualidade, da 
segurança e saúde no trabalho, da eficiência energética e energias renováveis, do ambiente 
em particular os de tratamento de águas residuais, emissões para a atmosfera, resíduos, 
redução de ruído e de introdução de tecnologias eco-eficientes para a utilização sustentável 
de recursos naturais; Equipamentos informáticos e Software relacionados com o 
desenvolvimento do projecto; 

Activo Fixo Incorpóreo, constituído por transferência de tecnologia através da aquisição 
de direitos de patentes, licenças, “saber-fazer” ou conhecimentos técnicos não protegidos 
por patente

Outras Despesas:
Estudos, diagnósticos, auditorias e planos de marketing; 
Auditorias energéticas
Promoção internacional, designadamente alugueres de equipamentos e espaço de 
exposição, contratação de serviços especializados, deslocações e alojamento e aquisição de 
informação;
Certificação dos sistemas, produtos e serviços nas áreas da qualidade, do ambiente, da 
inovação e da responsabilidade social e segurança e saúde no trabalho
Implementação de sistemas de gestão pela qualidade total e à participação em prémios 
nacionais e internacionais;
Registo inicial de domínios e fees associados à domiciliação da aplicação em entidade 
externa, adesão a marketplaces e outras plataformas electrónicas, criação e publicação de 
catálogos electrónicos de produtos e serviços, bem como a inclusão e ou catalogação;
Custos, por um período até 24 meses, com a contratação de um máximo de 2 novos quadros 
técnicos a integrar por PME, com nível de qualificação igual ou superior a IV;
Investimentos em formação de recursos humanos no âmbito do projecto.



CONCENTRAÇÃO E SELECTIVIDADE

Forte concentração dos recursos nas áreas de intervenção consideradas 
prioritárias e forte selectividade dos candidatos a co-financiamento
Rupturas com anteriores programas, designadamente no que se refere à
aplicação tendencialmente universalista de sectores e  tipologias 
investimento elegíveis
Opção de “menos e melhores ajudas”: redução das intensidades de apoio 
privilegiando instrumentos alternativos como as “acções colectivas” de 
desenvolvimento empresarial; focalização dos sistemas incentivos em 
áreas mais imateriais da competitividade, reduzindo a extensão de
intervenção em nº de projectos a apoiar e tipologia dos investimentos 
elegíveis
Lógica de gestão articulada e coordenada dos PO entre nacional e regional 
e também inter-regional, com a existência de uma “agenda estratégica”
única e comum em matéria de Factores de Competitividade e PO 
Regionais.

Assim:
– Intervenções que decorrem de lógicas regionais ou locais são atribuídas aos PO 

Regionais
– Intervenções que decorrem de estratégias nacionais foram integradas no PO Temático
– Redes de Infra-Estruturas natureza científica e tecnológica ou de acolhimento 

empresarial são integradas nos PO regionais
– Sistemas de incentivos às empresas são distribuídos consoante dimensão da 

empresa: pequenas e micro empresas são inscritos nos PO Regionais e médias e 
grandes empresas são inscritos no PO Temático



Desafio para o sector? Ameaças…

Sistema complexo, selectivo e de opções estratégicas 
bem claras onde o sector não parece estar bem 
posicionado, de partida.
Lógica da selectividade dirigida especialmente para as 
actividades “produtivas/transaccionáveis”, classificação 
onde o sector não se inclui.
Estrutura do sector muito fragmentada e com pouca 
experiência de cooperação e criação de redes.
Empresas pouco habituadas a proceder a diagnósticos 
estratégicos de suporte aos projecto.
Enfoque no apoio ao IMATERIAL, ao conhecimento, 
pode não ser bem compreendido quando as empresas 
têm deficiências ainda mais materiais, podendo afastar 
as empresas do programa.

Ameaças



Desafio para o Sector? Oportunidades…

Enquanto actividade classificada como não transaccionável mas 
Internacionalizável, pode encontrar “ajuda” aos processos de 
internacionalização (ibérico, ….).
Enquanto actividade com “potencial aparente” de Cooperação 
Interempresarial (das micro e pequenas empresas), poderá
beneficiar de projectos que venham a surgir por iniciativa das 
empresas ou de associações (domínios: ganhar capacidade 
comercial e de marketing, presença na economia digital, promoção 
ou prospecção internacional ou acções de reforço e competências 
de gestão, por exemplo).
Enquanto actividade com ineficiências energéticas reconhecidas, a 
vocação do sistema para o apoio à colaboração com o sistema 
científico e tecnológico nacional pode induzir uma 1ª aproximação 
do sector às universidades e centros de investigação aplicada.
Enquanto actividade deficitária em Conhecimento, pode encontrar 
neste quadro apoio para obtenção de consultoria e apoio técnico 
de forma muito simples e acessível (Vale Inovação).

Oportunidades



GESTÃO DE FACTORES COMPETITIVIDADE: 
O QREN E OS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS MERCADORIAS

FIM



Importância do transporte na economia



Os custos do trabalho continuaram abaixo dos países mais 
desenvolvidos, reflectindo também o baixo nível de produtividade



QREN: as Prioridades

Promoção crescimento sustentável, da 
competitividade e do emprego:

– Reforçar atractividade dos Estados-Membros, das regiões e 
das cidades melhorando acessibilidade, assegurando serviços 
de qualidade e preservando o ambiente

– Desenvolver as infra-estruturas de transportes
– Abordar questão da utilização intensiva de fontes de energia 

tradicionais
– Incentivar inovação, espírito empresarial e o crescimento da 

economia baseado no conhecimento, promovendo 
capacidades investigação e inovação, incluindo as TIC

– Promover a sociedade de informação para todos
– Melhorar o acesso ao financiamento
– Criar e melhorar emprego, aumentando os investimentos no 

capital humano (educação e competências)
– Melhorar adaptabilidade dos trabalhadores e a flexibilidade do 

mercado de trabalho
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