
 
 

 

 

A tecnologia é reconhecidamente um dos principais motores da competitividade das 

empresas e da economia e segundo alguns analistas, vai constituir um dos principais 

investimentos das empresas portuguesas em 2013. 

 

Um elevado número de empresas já está hoje a apostar na sua modernização 

tecnológica com o objetivo de assegurar a sua competitividade num mercado 

nacional que atravessa condições económicas delicadas e de impulsionar o seu 

negócio para novos mercados. E porque a importância das TIC para as empresas é 

reconhecida globalmente, assiste-se ao aparecimento de diversos programas de 

financiamento e apoio à modernização e inovação tecnológicas das PMEs, tanto em 

Portugal como na Europa. Existem iniciativas de apoio tanto para as empresas que 

se encontram ainda numa fase inicial de adoção de tecnologia, como é o caso do 

Programa PME Digital, como para empresas modernizadas e que procuram 

financiamento para projetos de negócio inovadores baseados em tecnologia, para 

os quais estão disponíveis fundos da União Europeia.  

 

Na Microsoft partilhamos esta visão: acreditamos que a tecnologia pode transformar 

as empresas. E, por isso, procuramos apoiar muitas destas iniciativas.  

O Programa Mais é uma das formas através da qual o fazemos, prestando consultoria 

gratuita na preparação e candidatura de projetos tecnológicos inovadores a fundos 

nacionais e europeus. Em 2012, este apoio gerou para as PMEs portuguesas cerca 

de 42 milhões de euros em financiamento.  

Destas empresas, destacamos o caso da HYDRA IT que conseguiu o financiamento 

para a criação de um Núcleo de I&DT, recebendo um subsídio de €128.720 que 

cobriu 50% do custo total de financiamento necessário (saiba mais sobre o caso da 

HYDRA IT aqui). 

 

http://download.microsoft.com/download/1/E/D/1EDA8B73-96B0-4CE9-AEB4-3EB12F169A4D/casodeestudoHYDRA.pdf


 
 

Com uma grande diversidade de apoios disponíveis, a inovação baseada na 

utilização de tecnologia está ao alcance de todas empresas, independentemente da 

sua dimensão. Por isso, desafiamos as PMEs portuguesas a repensar o papel da 

tecnologia no seu negócio.  
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