
It´s time to create expectations 



O programa Portugal 2020 contém como domínio temático o programa operacional da competitividade e 

internacionalização. Eis a sua finalidade:  

“contribuir para a criação de uma economia mais competitiva, baseada em atividades intensivas em 

conhecimento, na aposta em bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e no reforço da qualificação 

e da orientação  exportadora das empresas portuguesas, em especial das PME, promovendo, igualmente, a 

redução de custos associada a uma maior eficiência dos serviços públicos e à melhoria dos transportes e sua 

integração nas redes transeuropeias.”  

A estruturação das medidas de apoio às empresas visa alcançar os seguintes objetivos estratégicos: 

 Reforço da eficácia e competitividade internacional do Sistema Nacional de I&I. 

 Melhoria dos níveis de inovação, competitividade e internacionalização das PME. 

 Desenvolvimento das competências e estratégias das PME.  

As medidas de apoio concretizam-se nos seguintes eixos de intervenção: 

 incentivos diretos ao investimento empresarial, sobretudo em I&I e qualificação de PME, primordialmente focalizados 

em estratégias de internacionalização; 

 apoios indiretos ao investimento empresarial, promovendo a capacitação e colaboração das empresas;  

 apoios à produção e difusão de conhecimento científico e tecnológico;  

 apoios à formação empresarial, no sentido de capacitar os recursos humanos das empresas para os processos de 

inovação e internacionalização. 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 Elaboração da candidatura do projeto de investimento pretendido, incluindo o preenchimento do formulário e respetiva 

submissão online, de acordo com o aviso de abertura de candidaturas e legislação aplicável. 

 Definição da referida candidatura, de acordo com os pressupostos fornecidos pela empresa, nos termos das prioridades visadas 

no concurso, tendo em consideração a avaliação da mesma de acordo com os critérios de seleção e hierarquização definidos no 

anúncio de abertura. 

 Apoio na fase de análise, até emissão de parecer por parte do organismo gestor. 

 Prestação de esclarecimentos ao projeto e ao acompanhamento da candidatura, quando aprovada, sempre que solicitados pela 

entidade gestora, cessando tal assistência à data de celebração do contrato de incentivos.  

Como atividades complementares, a XZ Consultores apresenta proposta adicional para o acompanhamento do dossier de 

candidatura e preparação dos pedidos de pagamento (fase pós-contratação): 

 Organização na empresa de um dossier de acompanhamento da candidatura, composto por um conjunto de procedimentos 

visando detetar desvios na calendarização e na execução dos investimentos. Acompanhar e avaliar periodicamente o grau de 

realização, mantendo atualizado este dossier. 

 Organização do Dossier de Comprovação. Preparação, submissão e organização dos pedidos de pagamento dos incentivos à 

entidade gestora da respetiva candidatura. 

 Participação em ações de auditoria e acompanhamento promovidas pelo organismo gestor. 

BENEFÍCIOS E VANTAGENS DO SERVIÇO 

 Suprime o tempo de aprendizagem que a empresa teria que investir para conhecer os procedimentos e adquirir os 

conhecimentos para elaborar uma candidatura a financiamentos dos fundos comunitários. 

 Efetividade na elaboração e concretização da candidatura ao financiamento dos fundos comunitários, respeitando os requisitos e 

as regras, com a consequente diminuição do tempo e dos custos para a empresa. 

 Identificação das medidas e dos incentivos mais relevantes para o negócio e para a estratégia da empresa, com posterior 

formalização da candidatura fundamentada nos objetivos pretendidos, para que o investimento tenha o máximo retorno e com 

um perfil de risco avaliado. 

 A experiência acumulada ao longo dos anos, dos diversos programas e quadros comunitários e as competências da equipa da XZ 

asseguram o formalismo necessário para o cumprimento das exigências impostas pelas entidades que supervisionam e avaliam 

as candidaturas. 
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