
 
 
 
 
 

A iniciativa liderada pela Microsoft, Programa MAIS, continua a ajudar as PMEs a aceder 

a fundos comunitários. 

 
 A crescente importância das Pequenas e Medias Empresas (PMEs) para a saúde da economia 

Europeia está a ser reconhecida pela União Europeia (UE) com novos fundos para Sistemas de 

Informação (SI) Desenvolvimento Tecnológico, Inovação, Emprego, Formação e Criação de Empresas. 

 

 Em Portugal as empresas apenas absorveram cerca de 42% dos fundos disponíveis até 2013. O 

facto de verificarmos que a proposta da Comissão Europeia sugere um orçamento de aproximadamente 80 

mil milhões de euros para o período de execução de 2014-2020 e que o Parlamento sugeriu aumentar esta 

verba para 100 mil milhões revela o empenho das entidades envolvidas. Com a disponibilidade dos Fundos 

Europeus também cresce a importância das informações e consultoria realizadas pelo Programa MAIS, que 

disponibiliza apoio e uma base de dados de oportunidades em incentivos disponíveis para Empresas. 

O Programa MAIS – Mediação e Apoio a Incentivos e Subsídios, lançado pela 

Microsoft Portugal em parceria com o Banco Santander, já apoiou mais de 2200 

projectos, dos quais submeteu ao QREN 90 projectos representando um investimento 

global de 35 milhões de euros. 

Esta iniciativa, que se insere no Programa Europeu EUGA – European Union 

Grants Advisor, visa potenciar o crescimento e a competitividade das empresas portuguesas, simplificando o 

acesso a fundos comunitários, nacionais e regionais, disponíveis para as áreas de investigação e 

desenvolvimento, tecnologias de informação e comunicação, formação e emprego e criação de empresas.  

 

Com esta iniciativa já apoiámos na europa cerca de 8066 projectos que representam investimentos 

superiores a 800 Milhões de Euros. 

 

Nestes tempos difíceis, o Programa MAIS está, mais do que nunca, empenhado em facilitar o acesso 

das PMEs aos apoios financeiros da União Europeia. Assim a Microsoft através do Programa MAIS apoia as 

empresas através de consultoria gratuita na análise de enquadramento dos 

projectos e através da participação do parceiro do sector bancário, o Santander-

Totta, pretendemos completar e cobrir as lacunas dos instrumentos de 

financiamento, facilitando ainda o acesso a Capital de Risco em condições 

preferenciais para as empresas. 

 

Convidamo-lo a conhecer os diversos casos de sucesso de clientes 

Microsoft que através do programa MAIS encontraram soluções de apoios 

comunitários para os seus investimentos e marcar uma reunião para avaliação de projecto num único ponto 

de contacto. www.programamais.pt  

 

http://www.programamais.pt/

