
 

 

Iniciamos o mês de Março com MAIS apoios.  

 

Os fundos comunitários têm-se revelado uma solução para as dificuldades de acesso ao 

crédito com que as empresas se debatem. Com o aumento de interesse das empresas por 

estas oportunidades o governo lançou esta segunda-feira novos concursos com uma 

dotação financeira de 190 Milhões de euros, e isto acontece ainda antes de terminar as 

anteriores fases de candidaturas que têm permitido aos nossos parceiros desenvolver 

novas soluções de produtos, e adaptarem os seus produtos às novas tendências de Cloud. 

 

Pelo interesse que têm para os nossos parceiros e clientes seleccionámos as seguintes 

oportunidades: 

 

1. Um apoio que visa a capacitação das empresas e contempla várias tipologias de 

investimento, entre elas: 

a. Criação e/ou adequação da infra-estrutura interna de suporte com vista à 

inserção da PME na economia digital e à melhoria dos modelos de negócios 

com base numa presença mais efectiva na economia digital que permitam a 

concretização de processos de negócios desmaterializados com clientes e 

fornecedores através da utilização das TIC; 

 

Com uma dotação financeira de 39,5 milhões de euros, a possibilidade das empresas 

recuperarem pelo menos 45% do investimento e a terminar a 16 de Abril traduz-se num 

excelente argumento para a introdução de novas soluções TICs nas empresas 

 



2. Um apoio que tem como objectivo apoiar projectos de investimento produtivo que 

se traduzam na produção de novos bens e serviços ou na adopção de novos 

processos tecnológicos, organizacionais ou de inovação de mercados. 

Com uma dotação financeira de 120 milhões de euros, o apoio de 45% do investimento 

reembolsável, mas com a possibilidade de converte-la em 75% não reembolsável, é uma 

excelente oportunidade de parceiros ou clientes inovarem através da adopção de novas 

soluções de software, melhorando os seus processos ou serviços. É também uma excelente 

oportunidade para colocarem no mercado novas soluções inovadoras. 

 

3. Por último queria referir um apoio que tem como objectivo apoiar a criação de 

empresas ou projectos de empresas até 3 anos, classificadas como PME, em 

sectores de alta / média tecnologia ou com potencial de crescimento que valorizem 

a aplicação de resultados de anteriores projectos de I&DT na produção de novos 

bens ou serviços. 

Com uma dotação financeira de 25,7 milhões de euros e um apoio de pelo menos 45% a 

fundo perdido permite estimular o aparecimento de novas empresas a operar sobre a 

nossa tecnologia e uma oportunidade para parceiros com menos de três anos de operação 

recuperarem algum investimento ou serem estimulados a investir. 

 

Existem várias soluções de financiamento para as empresas, por exemplo as novas linhas 

de crédito PME Crescimento, disponível a partir de 10 de Janeiro, constituem novamente 

uma excelente oportunidade para as Micro, Pequenas e Médias Empresas, agilizando o 

acesso a financiamento bancário, com taxa de juro específica, já que resulta de protocolo 

com o IAPMEI, PME Investimentos e as Sociedades de Garantia Mútua. 

 

Através do Programa MAIS as empresas podem obter MAIS informações sobre estas e 

outras oportunidades  enviando um email para v-brunor@microsoft.com  

 

Obrigado, 

mailto:v-brunor@microsoft.com

