
apresentação do projeto

“ECOEFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE ”

“ … Em relação a … barreiras à inovação, as respostas (das empresas ao inquérito)  apontam os recursos financeiros 
como os mais relevantes, o que denota, …, a fragilidade financeira das empresas e  …, a perspetiva associada 
ao investimento na tecnologia dos equipamentos. 
… a  carência de cooperação entre empresas e entidades tecnológicas é fator relevante para a inovação e as  
situações mostram que ainda há um vasto caminho a percorrer para incutir nas empresas boas práticas de 
gestão para inovar e cooperar. “

(in Diagnóstico Competitivo do Setor , ANIET 2016)



ENQUADRAMENTO

O projeto Ecoeficiência e Competitividade promovido pela ANIET é cofinanciado pelo 
COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional.

Designação: Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação

Objetivo Temático: Reforçar a competitividade das PME

Tipologia de Intervenção: Qualificação e inovação das PME

O projeto visa o reforço das capacidades de Inovação organizativa 
das PME e aumento da qualificação da oferta nacional na 

promoção de maior valor acrescentado na produção.



OBJETIVOS

AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR

- Pelo reforço das  capacidades de Inovação do produto e processo.

- Pelo aumento da  qualificação da oferta nacional  com maior valor 
acrescentado

ESTIMULAR A COOPERAÇÃO 

- Para obter ganhos de ecoeficiência, complementaridade e dimensão

- Para  promover a oferta de  novas soluções  integradas e competitivas

PROMOVER O INVESTIMENTO 

- Através de informação especializada fundamental para   capacitar as 
empresas nas medidas e instrumentos de apoio ao  financiamento essencial 
para o crescimento sustentado e competitivo



ATIVIDADES

Apresentação do projeto

1 | DINAMIZAR PROCESSOS DE INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

Norte | Centro

Livre participação!

Ação 1 | Ações de Sensibilização: A inovação na competitividade das empresas

Conceitos e importância
Formas estruturadas de planeamento
Benefícios da inovação
Tendências da procura
Exigências dos mercados
Especialização inteligente

A Norma NP 4457 - Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI)

A importância da inovação



ATIVIDADES

Práticas coletivas de inovação

1 | DINAMIZAR PROCESSOS DE INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE (cont)

Ação 2 | Workshops temáticos

A estratégia nacional para os recursos geológicos; a rastreabilidade de 
explosivos; os sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho; os 
sistemas de gestão ambiental; a marcação CE e a qualidade do produto, … 

Exemplos de sucesso. Benchmarking Norte | Centro

Livre participação!
Datas a divulgar oportunamente

Casos práticos. Soluções para o setor. 



ATIVIDADES

1 | DINAMIZAR PROCESSOS DE INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE (cont)

Ação 3 | Relatório de informação sobre Inovação e competitividade

Como estruturar planos de inovação

Como cooperar com entidades tecnológicas e empresas

Apresentação de resultados

A disponibilizar em:

www.aniet.pt



ATIVIDADES

Os sistemas de controlo da produção (SCP) como fator de competitividade.

- Guia de Implementação do SCP

O reforço do posicionamento do produto – Pavimento e Revestimento em
pedra natural.

- Declarações ambientais de produtos setoriais (DAP)

- Estudo de valorização das lamas do processamento da pedra

2 | PROMOVER PROCESSOS DE ECOEFICIÊNCIA E COOPERAÇÃO ENTRE
EMPRESAS E ENTIDADES TECNOLÓGICAS



ATIVIDADES

Ação 1 | Sessões de Sensibilização: O financiamento e o investimento

Debater a importância dos instrumentos financeiros disponíveis para apoiar o 
crescimento ecoeficiente e competitivo das empresas.

3 | RELANÇAR O INVESTIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS E AS CONDIÇÕES DE
FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS

Debate sobre o estado atual
Identificação das principais carências
Sensibilização e informação

Norte | Centro

Livre participação!
Datas a divulgar oportunamente



ATIVIDADES

Ação 2 | Roadmap para o investimento

Manual com informação prática sobre produtos financeiros, instituições de 
crédito,  seguradoras, etc.,  com as medidas e instrumentos destinados a apoiar 
o investimento e a reestruturação financeira das empresas.

3 | RELANÇAR O INVESTIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS E AS CONDIÇÕES DE
FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS (cont)

O investimento na inovação organizativa e no marketing
Meio de financiamento disponíveis
A cooperação com entidades financeiras
Matrizes de autoavaliação

A disponibilizar em:

www.aniet.pt



ATIVIDADES

Ação 3 | Workshops de disseminação

O relançar do investimento. Apoios e Agentes de Cooperação.

3 | RELANÇAR O INVESTIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS E AS CONDIÇÕES DE
FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS (cont)

Apresentação do Roadmap
Programas de financiamento
Participação de instituições financeiras
e entidades públicas
Debate

Norte | Centro

Livre participação!
Datas a divulgar oportunamente



“ECOEFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE ”
Muito obrigado pela atenção!

Acompanhe o projeto em:

www.aniet.pt



O FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS E OS APOIOS DISPONÍVEIS

HORIZONTE 2020: Programa para a Investigação & Inovação
. Orçamento de 77 mil milhões € para 2014-2020

SME Instrument
Fast track to innovation
Financiamento de risco

. Financiamentos >= 70%

. Projetos de eficiência energética e resíduos podem ser apoiados

COSME: Programa para a Competitividade das pequenas e médias empresas:
. Orçamento de 2,3 mil milhões € para 2014-2020
. Apoio concedido através de intermediários financeiros

Mecanismo de garantia de empréstimos
Mecanismo de capital próprio para o crescimento

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DA UE | www.access2finance.eu



FUNDOS ESTRUTURAIS (FEEI): através dos Programas Nacionais 

. Portugal 2020
Orçamento de 25 mil milhões €
Qualificação e internacionalização de PME
Projetos individuais e conjuntos

. Programa Capitalizar
Orçamento de 1.100 milhões €
Linha de Crédito com Garantia Mútua
Linha de Financiamento a Operações de Capital Reversível

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DA UE

O FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS E OS APOIOS DISPONÍVEIS



“ECOEFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE ”
Muito obrigado pela atenção!

Acompanhe o projeto em:

www.aniet.pt


