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A Globalseven é uma consultora nacional, cujos principais  

negócios recaem na prestação de serviços de consultoria  

em Gestão de Negócios, dando prioridade projetos de cariz  

inovador, empreendedor e tecnológico. 

O conceito da Globalseven passa pela 

de projetos de investimento identificação  

estrangeiro 

de  negócio  

e atração  

em Portugal, encontrando soluções de 

financiamento através de fundos públicos e financiamento  

bancário. Os projetos desenvolvidos pela Globalseven são  

de cariz inovador e tecnológico, criando emprego e  

impacto na economia. 

A Empresa 



PROJETOS  
SUBMETIDOS EM  
CANDIDATURA AO  
PORTUGAL 2020 

DE FINANCIAMENTO  
CONTRATADO 

MILHÕES DE € EM  
INVESTIMENTO  

PARA APOIO  
FINANCEIRO 

TAXA DE APROVAÇÃO 

+ 50 

+ 60% 

+ 95% 

+ 120 
Indicadores 

2016 



PORTUGAL2020 



Um acordo de parceria celebrado entre Portugal e a Comissão Europeia (alinhado com o Plano Nacional de  

Reformas e a Estratégia Europa 2020), que reúne cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, visando  

promover o desenvolvimento económico, social, e territorial de Portugal, para o período de 2014-2020. 

25 bilhões € 

Mais crescimento económico  
& 

Mais emprego 



Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

Objetivos 

 
1. Aumentar a intensidade  

tecnológica e do  

conhecimento da conjuntura  

económica nacional 

 
2. Aumentar o peso das  

atividade produtoras de bens  

e serviços transacionáveis e  

internacionalizáveis 

 
3. Promover a exportação por  

parte das empresas  

portuguesas 

 
4. Capacitar as PME de  

estratégias de negócio mais  

avançadas. 



SISTEM AS  DE  INCENTIVOS 



Competitividade no mercado  
internacional 

Reforçar as competências  
estratégicas 

Incentivar o crescimento  
através da inovação 

Enquadramento 
Conjunto de programas de financiamento direcionados para as empresas com enfoque nas PME. 



Desenvolvimento de novos  
produtos ou processos  

com base em P&D. 

SI I&DT 

Disponibilização no  
mercado de novos  

produtos ou serviços ou  
implementação de novos  

métodos de produção. 

SI Inovação e SI 
Empreendedorismo 

Novos mercados e reforço  
das competências  

estratégicas. 

SI Qualificação e SI 
Internacionalização 

Estratégia de Negócio 
Sistemas de Incentivos 



Especial incidência para a produção de bens e serviços  
transacionáveis e internacionalizáveis, ou que  
contribuam para a sua cadeia de valor e não digam  
respeito a serviços de interesse económico geral. 

Contempla todas as  
atividades económicas 

Não são elegíveis as atividades 

- Financeiras e de Seguros; 
- Defesa; 
- Lotaria e outros jogos de apostas; 
- Restrições da PAC – produção agrícola primária,  

pescas e aquicultura (exceto vales e P&D); 
- Outros setores com restrições europeias. 

Âmbito 
Sistemas de Incentivo 



Abertura de Concursos 
Sistemas de Incentivos 

SI Inovação Produtiva 
SI Empreendedorismo Qualificado e 

Criativo 

Tipologia 

SI Qualificação de PME 
SI Internacionalização de PME 

 

SI I&DT Empresas Individuais 

N.ºXX/SI/2017 

Aviso 

N.ºXX/SI/2017 

N.ºXX/SI/2017 

maio/junho 

 

maio/junho 

 

maio/junho 

outubro/novembro 

 

outubro/novembro 
 

 

outubro/novembro  
 

Data de Abertura 
Previsão 

Data de Fecho 
Previsão 



Decisão e Pagamento 

-Apreciação da elegibilidade e Mérito  
por Organismos Intermédios (IAPMEI,  
AICEP, TP, ANI); 

 

-Decisão pela autoridade de gestão  
financiadora, no prazo de 60 dias úteis a  
contar do encerramento do concurso. 

Procedimentos  
de Análise e  

Decisão 

Contratualização  
do 

Apoio 

Pagamentos 



Decisão e Pagamento 

Procedimentos  
de Análise e  

Decisão 

Contratualização  
do 

Apoio 

Pagamentos 

- Aceitação por via eletrónica; 

 

- Prazo máximo de 30 dias úteis para 
aceitação da decisão. 



Decisão e Pagamento 

Procedimentos  
de Análise e  

Decisão 

Contratualização  
do 

Apoio 

Pagamentos 

-Através de adiantamento ou  
reembolso; 

 
-Reembolso através da  
apresentação da despesa paga  
ao fornecedor. 



 

-Despesas com pessoal técnico do promotor  dedicado 

a atividades de I&DT, incluindo bolseiros  contratados 

pelo promotor com bolsa integralmente  suportada 

por este; 

 

-Aquisição de patentes a fontes externas ou por estas  

licenciadas; 

- Matérias-primas, materiais 

componentes necessárias 

instalações piloto ou experimentais e/ou 

consumíveis,  e  

para a construção de 

de 

demonstração e para a construção de protótipos; 
 

- Aquisição de serviços a terceiros, incluindo  

assistência técnica, científica e consultoria; 

P&D 
Despesas Elegíveis 



P&D 
Despesas Elegíveis 

- Aquisição de instrumentos e equipamento  

científico/técnico e software imprescindível ao projeto; 

- Despesas com a promoção e divulgação dos  

resultados de projetos de inovação; 

- Viagens e estadas no estrangeiro diretamente  

imputáveis ao projeto; 

 

 

 

 

-Despesas com o processo de certificação do Sistema  

de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e  

Inovação; 

 

 
- Imputação de custos indiretos; TOC/ROC (Contador). 



Inovação Produtiva e Empreendedorismo Qualificado e Criativo 

Empresas 
 

Taxa de Financiamento 

Taxa a aplicar até 75% do Incentivo Reembolsável. 

Produção de novos bens e serviços ou 
melhorias significativas da produção atual 

Subsídio reembolsável  
Prémio 50% a fundo perdido 

Inovação Produtiva 
+ 

Empreendedorismo Qualificado e Criativo 
(menos de 2 anos) 



Inovação Produtiva e Empreendedorismo Qualificado e Criativo 
Despesas Elegíveis 

 

-Máquinas/equipamentos produtivos; 

- Equipamentos Informáticos; 

-Transferência de tecnologia: Patentes, licenças,  saber 

fazer, ou conhecimentos técnicos não  protegidos por 

patente; 

- Software Standard ou desenvolvido especificamente  

para um fim; 

 

-Estudos de Mercado, Auditorias, Diagnósticos  

Estratégicos, Planos de Marketing e Comunicação,  

Projetos de Arquitetura ou Engenharia; 

- Serviços de Engenharia; 

-Serviços de execução de cadastro predial (inclui  

aluguer de equipamentos); 

- Técnicos Oficiais de Contas; 

- Formação. 



Inovação Produtiva e Empreendedorismo Qualificado e Criativo 
Despesas Elegíveis 

Para Turismo e Indústria 

 
- Construção de edifícios/remodelações 
- Material Circulante 



Inovação Produtiva e Empreendedorismo Qualificado e Criativo 
Despesas Elegíveis 

Exemplo de Financiamento de 1 M € 

Esforço  
Empresarial 

 

€ 
 

250 mil 

Incentivo € 750 mil 

Prémio € 300 mil 

25% do Investimento do Projeto 

75% do Investimento do Projeto 

60% do Incentivo ao Investimento 
do Projeto 



Qualificação e Internacionalização 
Empresas 

Taxa de Financiamento 

 

Apoio médio de 50% a Fundo Perdido 

Reforçar a capacitação empresarial das PME, através de novos métodos  
e processos organizacionais, promovendo a flexibilidade,  
competitividade e sustentabilidade no mercado global. 



Qualificação e Internacionalização 
Despesas Elegíveis 

 

 
- Contratação de Recursos humanos  qualificados 

+ Hardware e Software associado; 

-Softwares de Apoio à Gestão (CRM, ERP, 

Balanced Scorcard); 

-Website Multi Conteúdos, com plataforma de  

comunicação e loja online; 

- Optimizadores de motores de busca; 

 

 

 
- Folhetos e Brochuras Digitais; 

- Criação e Registo de Marcas 

- Criação de logotipo; 

-Registo de Patente e Modelos de Utilidade; 

- Sistema de Gestão de Qualidade. 



Qualificação e Internacionalização 
Despesas Elegíveis 

 
 

-Participação em feiras como expositor  

(deslocação, alojamento, arrendamento de  

stand,  construção); 

- Contratação de consultoria especializada; 

-Visitas promocionais de produtos e serviços  

junto dos potenciais clientes; 

- Visitas de Follow-up dos contactos comerciais; 

 

 
-Visitas  a  feiras  para  prospeção  e  captação   de 

novos clientes; 

-Visitas de prospeção a workshops, seminários e  

feiras para contacto com o Estado da Arte; 

- Contratação de consultoria externa específica 

para o auxílio à prospeção e captação de novos  

clientes. 



OBRIGADA! 
Contacto 

Patrícia Campos  

patricia@camposadv.com.br  

0055 (85) 99181-2131 
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