ESTRUTURA, METAS E ORÇAMENTO DO PROGRAMA
DOCUMENTO SÍNTESE

Versão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização adotada em dezembro de 2014.

1. Estrutura do Programa e Indicadores de Resultado

EIXO I

EIXO

Objetivo
Temático CE

Prioridade de Investimento CE

Objetivo Específico

1. Reforçar a
investigação, o
desenvolvimento
tecnológico e a
inovação

1.1. Reforço da infraestrutura de
investigação e inovação (I&I) e da
capacidade de desenvolvimento da
excelência na I&I, e a promoção de
centros de competência,
nomeadamente os de interesse europeu

1 - Aumentar a produção científica de
qualidade reconhecida
internacionalmente, orientada para a
especialização inteligente e visando
estimular uma economia de base
tecnológica e de alto valor acrescentado,
privilegiando a excelência, a cooperação e
a internacionalização
2 - Reforçar a transferência de
conhecimento científico e tecnológico
para o setor empresarial, promovendo
uma maior eficácia no Sistema de I&I e a
criação de valor.

1.2. Promoção do investimento das
empresas em inovação e investigação, o
desenvolvimento de ligações e sinergias
entre empresas, centros de I&D e o
setor do ensino superior, em especial a
promoção do desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social, ecoinovação
e aplicações de interesse público, no
estímulo da procura, em redes, clusters
e inovação aberta através da
especialização inteligente, apoio à
investigação tecnológica aplicada, linhas
piloto, ações de validação precoce de
produtos, capacidades avançadas de
produção e primeira produção, em
especial no que toca às tecnologias
facilitadoras essenciais e à difusão de
tecnologias de interesse geral

Versão adotada em dezembro de 2014

Regulamento
Portaria 57A/2015

Indicador de resultado

Valor de
Referência

Ano de
Referência

Valoralvo

Investigação
Cientifica e
Tecnológica

Patentes EPO por PIB em PPC

0,444

2010 (média
dos últimos 3
anos)

06-08

Ações Coletivas

Receitas oriundas de fundos
de empresas (nacionais ou
estrangeiras) no
financiamento das
instituições de I&D
(excluindo as unidades do
setor empresas)
Despesa das empresas em
I&D no VAB

1,8%

2011 (média
dos últimos 3
anos)

3% - 4%

1,2%

2012

1,8%-2%

Empresas com 10 e mais
pessoas ao serviço (CAE Rev.
3, B a H, J,K, M e Q) com
cooperação para a inovação
no total de empresas do
inquérito comunitário à
inovação
Volume de negócios
associado à introdução de
novos produtos para o
mercado no total do volume
de negócios de empresas
com inovações de produto
(Não PME do Inquérito
Comunitário à Inovação)

13,6%

2010

20%-30%

8,4%

2010

10%-15%

3 - Aumentar o investimento empresarial
em I&I para promover o aumento das
atividades económicas intensivas em
conhecimento e a criação de valor
baseada na inovação, reforçando a ligação
entre as empresas e as restantes
entidades do Sistema de I&I
4 - Reforçar as redes e outras formas de
parceria e cooperação, que visem a
inovação e a internacionalização de
empresas e das cadeias de valor
(clusterização)

Investigação e
Desenvolvimento
Tecnológico

5 - Aumentar o investimento empresarial
em atividades inovadoras (produto,
processo, métodos organizacionais e
marketing), promovendo o aumento da
produção transacionável e
internacionalizável e a alteração do perfil
produtivo do tecido económico

Inovação
Empresarial e
Empreendedorismo
(não PME)

Ações Coletivas
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EIXO II

EIXO

Objetivo
Temático CE
2. Melhorar o
acesso às TIC,
bem como a sua
utilização e
qualidade

3. Reforçar a
competitividade
das PME

Prioridade de Investimento CE

Objetivo Específico

2.3. Reforço das aplicações de TIC na
administração em linha, aprendizagem
em linha, infoinclusão, cultura em linha
e saúde em linha

Reduzir custos de contexto através do
reforço da disponibilidade e fomento da
utilização de serviços em rede da
administração pública e melhorar a
eficiência da Administração

3.1. Promoção do espírito empresarial
facilitando nomeadamente o apoio à
exploração económica de novas ideias e
incentivando a criação de novas
empresas, designadamente através de
viveiros de empresas
3.2 Desenvolvimento e aplicação de
novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à
internacionalização
3.3. Apoio à criação e alargamento de
capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos e serviços

Versão adotada em dezembro de 2014

Regulamento
Portaria 57A/2015
Modernização e
Capacitação da
Administração
Pública

1 - Promover o empreendedorismo
qualificado e criativo

Inovação
Empresarial e
Empreendedorismo
(PME)
Ações Coletivas

2 - Reforçar a capacitação empresarial
para a Internacionalização, com vista a
promover o aumento das exportações e
da visibilidade internacional de Portugal
3 - Reforçar a capacitação empresarial das
PME para o desenvolvimento de bens e
serviços

Qualificação e
Internacionalização
de PME
Ações Coletivas
Inovação
Empresarial e
Empreendedorismo
(PME)
Qualificação e
Internacionalização
de PME
Ações Coletivas

Indicador de resultado

Valor de
Referência

Ano de
Referência

Valoralvo

Indivíduos com idade entre
16 e 74 anos que
preencheram e enviaram
pela Internet impressos ou
formulários oficiais nos
últimos 12 meses no total de
indivíduos
Empresas com 10 e mais
pessoas ao serviço que
utilizaram a Internet para
interagir com organismos,
entidades e autoridades
públicas no total de
empresas com 10 e mais
pessoas
Nascimentos de empresas
em setores de alta e médiaalta tecnologia e em serviços
intensivos em conhecimento
no total de nascimentos

26,8%

2013

50%-60%

92,1%

2013

95%-100%

2,8%

2011

3,2%-4,2%

Valor das exportações no
volume de negócios das PME

18,8%

2012

22%-27%

PME com 10 e mais pessoas
ao serviço (CAE Rev. 3, B a H,
J,K, M e Q) com atividades de
inovação no total de PME do
Inquérito Comunitário à
Inovação

56,5%

2010

62%-67%
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EIXO III

EIXO

Objetivo
Temático CE

Prioridade de Investimento CE

Objetivo Específico

Regulamento
Portaria 57A/2015

Indicador de resultado

Valor de
Referência

8. Promover a
sustentabilidade
e qualidade do
emprego e apoiar
a mobilidade dos
trabalhadores

8.5. Adaptação dos trabalhadores, das
empresas e dos empresários à mudança
(incluindo o financiamento da
componente FSE de projetos apoiados
no âmbito dos OT 1 e 3)

1 - Intensificar a formação dos
empresários e gestores para a
reorganização e melhoria das capacidades
de gestão, assim como dos trabalhadores
das empresas, apoiada em temáticas
associadas à inovação e mudança

Inovação
Empresarial e
Empreendedorismo
(PME)
Qualificação e
Internacionalização
de PME
Investigação e
Desenvolvimento
Tecnológico
Modernização e
Capacitação da
Administração
Pública
Ações Coletivas

Trabalhadores que se
consideram mais aptos para
a inovação e gestão após a
frequência de formação
Empresas que implementam
planos de mudança
organizacional associados à
formação no total de
empresas

n.a.

Versão adotada em dezembro de 2014

84,1%

Ano de
Referência

Valoralvo
75%-85%

2013

80%-90%

Planeamento, Avaliação e Monitorização/COMPETE 2020

EIXO IV

EIXO

Objetivo
Temático CE
7. Promover
transportes
sustentáveis e
eliminar
estrangulamentos
nas redes de
infraestruturas

Prioridade de Investimento CE

7.1. Apoio ao espaço único europeu de
transportes multimodais, mediante o
investimento na rede transeuropeia de
transportes (RTE-T)

7.3. Desenvolvimento e a melhoria de
sistemas de transportes ecológicos e
baixo teor de carbono, incluindo as vias
navegáveis interiores e o transporte
marítimo, os portos e as ligações
multimodais

EIXO V

7.4. Desenvolvimento e reabilitação de
sistemas ferroviários abrangentes, de
elevada qualidade e interoperáveis e
promoção de medidas de redução do
ruído

11. Reforçar a
capacidade
institucional das
autoridades
públicas e das
partes
interessadas e a
eficiência da
administração
pública

11.1. Investimento nas capacidades
institucionais e na eficiência das
administrações e dos serviços públicos,
a fim de realizar reformas, legislar
melhor e governar bem

Versão adotada em dezembro de 2014

Objetivo Específico

1 - Desenvolvimento dos sistemas,
equipamentos e infraestruturas de
transportes e logística inseridas nas Redes
Transeuropeias de Transportes, por forma
a aumentar a competitividade das
atividades produtoras de bens e serviços
transacionáveis e internacionalizáveis e a
movimentação de pessoas e bens.
2 - Desenvolvimento dos sistemas,
equipamentos e infraestruturas de
transporte e logística com baixas emissões
de carbono, por forma a aumentar a sua
sustentabilidade económica e ambiental e
a competitividade das atividades
produtoras de bens e serviços
transacionáveis e a movimentação de
pessoas e
bens.
3 - Promover a competitividade do
sistema ferroviário para que se assuma
como uma alavanca de desenvolvimento
das atividades produtoras de bens e
serviços transacionáveis e
internacionalizáveis e um meio
privilegiado de movimentação de pessoas
e bens.
1 - Qualificar a prestação do serviço
público, quer através da capacitação dos
serviços, quer da formação dos
trabalhadores em funções públicas
2 - Qualificar os trabalhadores integrados
no sistema de requalificação com vista à
sua recolocação

Regulamento
Portaria 57A/2015

Indicador de resultado

Valor de
Referência

Ano de
Referência

Valoralvo

Quota modal de transporte
ferroviário de mercadorias

6,3%

2012

7% - 9%

Volume de mercadorias
movimentadas nos portos da
Região Autónoma dos Açores

2.169

2013

2.300 2.400

3.393.066

2013

3.550.000
a
3.750.000

Comboios circulados nas
linhas do Douro e Oeste

Modernização e
Capacitação da
Administração
Pública
Modernização e
Capacitação da
Administração
Pública

Trabalhadores em funções
públicas que se consideram
mais aptos após a frequência
de formação
Trabalhadores que reiniciam
funções na administração
pública até 24 meses após a
entrada no Sistema de
Requalificação, no total de
trabalhadores

n.a.

75% - 85%

n.a.

60% - 80%
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EIXO VI

EIXO

Objetivo
Temático CE

Prioridade de Investimento CE

Assistência Técnica

Objetivo Específico

1 - Gerir e implementar o Programa de
forma eficaz e eficiente

2 - Divulgar o Programa e disseminar os
seus resultados, através da prossecução
de um Plano de Comunicação, que
abranja as vertentes externa e interna e
que mobilize os diferentes meios de
comunicação disponíveis, de acordo com
os diferentes grupos-alvo.

Versão adotada em dezembro de 2014

Regulamento
Portaria 57A/2015

Indicador de resultado

Valor de
Referência

Ano de
Referência

Valoralvo

Grau de satisfação dos
beneficiários do Programa:
promotores com apreciação
de bom e muito bom sobre a
gestão do Programa
(formulários, pagamentos,
tempos de análise)
Grau de reconhecimento dos
Fundos: público-alvo com
apreciação positiva sobre o
impacte dos projetos
apoiados pelos fundos
estruturais na sua região

38,9%

2010

50% - 60%

63%

2013

70%-80%
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2. Indicadores de Realização
Objetivo Temático CE

EIXO I

EIXO

Prioridade de Investimento CE

Regulamento
Portaria 57-A/2015

Indicador de realização (por
prioridade de investimento)

Projetos de I&D apoiados
Infraestruturas de investigação apoiadas
Investigação Cientifica e Tecnológica I&I: N.º de Investigadores a trabalhar em
infraestruturas de investigação
melhoradas
Projetos de transferência e utilização de
Ações Coletivas
conhecimento
Investigação e Desenvolvimento
I&I: N.º de empresas que cooperam com
Tecnológico
instituições de investigação
Inovação Empresarial e
I&I: N.º de empresas apoiadas para
Empreendedorismo (Não PME)
introduzirem produtos novos no mercado
Investigação e Desenvolvimento
Investimento Produtivo: N.º de empresas
Tecnológico e Inovação Empresarial
que recebem apoio
e Empreendedorismo (Não PME)
Investigação e Desenvolvimento
Investimento Produtivo: N.º de empresas
1.2. Promoção do investimento das empresas em
Tecnológico e Inovação Empresarial
que recebem subvenções
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e e Empreendedorismo (Não PME)
sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do
Investigação e Desenvolvimento
Investimento Produtivo: Investimento
ensino superior, em especial a promoção do
Tecnológico e Inovação Empresarial privado paralelo ao apoio público às
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de e Empreendedorismo (Não PME)
empresas (subvenções)
tecnologia, inovação social, ecoinovação e aplicações de
Investigação e Desenvolvimento
Investimento Produtivo: Aumento do
interesse público, no estímulo da procura, em redes,
Tecnológico e Inovação Empresarial emprego em empresas apoiadas (ETI)
clusters e inovação aberta através da especialização
e Empreendedorismo (Não PME)
inteligente, apoio à
investigação tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de
validação precoce de produtos, capacidades avançadas de
produção e primeira produção, em especial no que toca
às tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de
tecnologias de interesse geral

META 2023
2.000
11

1.1. Reforço da infraestrutura de investigação e inovação
(I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência
na I&I, e a promoção de centros de competência,
nomeadamente os de interesse europeu

1. Reforçar a investigação, o
desenvolvimento
tecnológico e a inovação

Versão adotada em dezembro de 2014

365
60
450
65
700
700
780M€
5.200
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EIXO II

EIXO

Objetivo Temático CE
2. Melhorar o acesso às TIC,
bem como a sua utilização e
qualidade

Prioridade de Investimento CE
2.3. Reforço das aplicações de TIC na administração em
linha, aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em
linha e saúde em linha

Regulamento
Portaria 57-A/2015

Indicador de realização (por
prioridade de investimento)

META 2023

Modernização e Capacitação da
Administração Pública

Projetos apoiados de disponibilização
online de serviços públicos

90

Modernização e Capacitação da
Administração Pública

Serviços da Administração Pública
apoiados

(Instrumentos Financeiros)

3.1. Promoção do espírito empresarial facilitando
nomeadamente o apoio à exploração económica de
novas ideias e incentivando a criação de novas empresas,
designadamente através de viveiros de empresas

(Instrumentos Financeiros)
(Instrumentos Financeiros)
(Instrumentos Financeiros)
Ações Coletivas

3. Reforçar a
competitividade das PME

3.2 Desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita
à internacionalização

3.3. Apoio à criação e alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços

Versão adotada em dezembro de 2014

Qualificação e Internacionalização
de PME
Qualificação e Internacionalização
de PME
Qualificação e Internacionalização
de PME
Qualificação e Internacionalização
de PME
Qualificação e Internacionalização
de PME e Inovação Empresarial e
Empreendedorismo (PME)
Qualificação e Internacionalização
de PME e Inovação Empresarial e
Empreendedorismo (PME)
Qualificação e Internacionalização
de PME e Inovação Empresarial e
Empreendedorismo (PME)
Qualificação e Internacionalização
de PME e Inovação Empresarial e
Empreendedorismo (PME)
Inovação Empresarial e
Empreendedorismo (PME)

Investimento Produtivo: N.º de empresas
que recebem apoio
Investimento Produtivo: N.º de empresas
que recebem apoio financeiro, que não
sob a forma de subvenções
Investimento Produtivo: N.º de novas
empresas apoiadas
Investimento Produtivo: Aumento do
emprego em empresas apoiadas (ETI)
Projetos de ações de capacitação para o
empreendedorismo
Investimento Produtivo: N.º de empresas
que recebem apoio
Investimento Produtivo: N.º de empresas
que recebem subvenções
Investimento Produtivo: Investimento
privado paralelo ao apoio público às
empresas (subvenções)
Investimento Produtivo: Aumento do
emprego em empresas apoiadas (ETI)

100
550
550
550
1.150
60
3.600
3.600
320M€
750

Investimento Produtivo: N.º de empresas
que recebem apoio

1.000

Investimento Produtivo: N.º de empresas
que recebem subvenções

1.000

Investimento Produtivo: Investimento
privado paralelo ao apoio público às
empresas (subvenções)

765M€

Investimento Produtivo: Aumento do
emprego em empresas apoiadas (ETI)

5.900

I&I: N.º de empresas apoiadas para
introduzirem produtos novos na empresa

125
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Objetivo Temático CE

Prioridade de Investimento CE

8. Promover a
sustentabilidade e qualidade
do emprego e apoiar a
mobilidade dos
trabalhadores

8.5. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança (incluindo o financiamento da
componente FSE de projetos apoiados no âmbito dos OT
1 e 3)

7. Promover transportes
sustentáveis e eliminar
estrangulamentos nas redes
de infraestruturas

7.1. Apoio ao espaço único europeu de transportes
multimodais, mediante o investimento na rede
transeuropeia de transportes (RTE-T)
7.3. Desenvolvimento e a melhoria de sistemas de
transportes ecológicos e baixo teor de carbono, incluindo
as vias navegáveis interiores e o transporte marítimo, os
portos e as ligações multimodais
7.4. Desenvolvimento e reabilitação de sistemas
ferroviários abrangentes, de elevada qualidade e
interoperáveis e promoção de medidas de redução do
ruído

11. Reforçar a capacidade
institucional das autoridades 11.1. Investimento nas capacidades institucionais e na
eficiência das administrações e dos serviços públicos, a
públicas e das partes
interessadas e a eficiência
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem
daadministração pública

Eixo VI

EIXO V

EIXO IV

EIXO III

EIXO

Versão adotada em dezembro de 2014

Assistência Técnica

Regulamento
Portaria 57-A/2015

Indicador de realização (por
prioridade de investimento)

META 2023

Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico, Qualificação e
Internacionalização de PME e
Inovação Empresarial e
Empreendedorismo

Trabalhadores apoiados em ações de
formação em contexto empresarial

150.000

Qualificação e Internacionalização
de PME

PME apoiadas em programas de
formação-ação

22.000

(Transportes)

Caminho de ferro: Quilometragem total
das linhas férreas reconstruídas ou
modernizadas da qual: RTE-T

262 Km

(Transportes)

Portos não RTE-T intervencionados

(Transportes)

Linhas férreas não RTE-T intervencionadas

Modernização e Capacitação da
Administração Pública

Trabalhadores em funções públicas
apoiados em ações de formação
direcionadas para a reorganização e
modernização
Trabalhadores em funções públicas
apoiados em ações de formação no
âmbito do Sistema de Requalificação
Projetos de capacitação das entidades e
dos serviços da Administração Pública

(Assistência Técnica)

N.º de visitas ao website

Modernização e Capacitação da
Administração Pública
(Sistema de Requalificação)

(Assistência Técnica)

(Assistência Técnica)

Nível de desmaterialização de processos
de frontoffice (interação com os
promotores) e backoffice (integração da
plataforma documental no sistema de
informação
Trabalhadores com salários cofinanciados
pela AT

6

145 Km

110.000

7.000
150
4.000.000

100%

90
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3. Quadro de Desempenho

EIXO IV

EIXO III

EIXO II

EIXO I

Eixo

Fundo
FEDER

Despesa certificada

FEDER

Projetos de I&D apoiados

FEDER

Investimento Produtivo: N.º de empresas que recebem subvenções

FEDER

Investimento Produtivo: N.º de empresas que recebem subvenções (operações
contratadas)

FEDER

Despesa certificada

FEDER

Investimento Produtivo: N.º de empresas que recebem subvenções

FEDER

Investimento Produtivo: N.º de empresas que recebem subvenções (operações
contratadas)

FEDER

Projetos apoiados de disponibilização online de serviços públicos

Unidade de medida
€
N.º

N.º
€
N.º

N.º
€

Meta (2018)

Objetivo Final (2023)

519.668.567

2.078.674.266

500

2.000

140

700

420

n.a.

625.035.512

2.500.142.046

800

4.000

2.400

n.a.

23

90

123.615.699

494.462.796

FSE

Despesa certificada

FSE

Trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto empresarial

N.º

60.000

150.000

FSE

PME apoiadas em programas de formação-ação

N.º

8.800

22.000

38.058.775

117.647.059

FEDER

Despesa certificada

FEDER

Linhas férreas não RTE-T intervencionadas

Km

32

145

FEDER

Km de linhas férreas não RTE-T intervencionadas (projetos contratados)

Km

87

n.a.

179.117.647

716.470.589

Km

69

262

Km

157

n.a.

47.739.992

190.959.969

FC
FC
FC

EIXO V

Indicador (implementation step, financeiro, realização ou resultado)

Despesa certificada
Caminho de ferro: Quilometragem total das linhas férreas reconstruídas ou
modernizadas da qual: RTE-T
Caminho de ferro: Quilometragem total das linhas férreas reconstruídas ou
modernizadas da qual: RTE-T (operações contratadas)

€

€

FSE

Despesa certificada

FSE

Trabalhadores em funções públicas apoiados em ações de formação direcionadas
para a reorganização e modernização

N.º

44.000

110.000

FSE

Projetos de capacitação das entidades e dos serviços da Administração Pública

N.º

90

150

Versão adotada em dezembro de 2014

€
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4. Orçamento (euros)
Contrapartida Nacional

Custo Total

Fundo
Comunitário

Total

EIXO I
EIXO II
EIXO III
EIXO IV
EIXO V
Assistência Técnica
TOTAL PO CI

2.078.674.266
2.500.142.046
494.462.796
834.117.647
190.959.968
134.705.882
6.233.062.606

1.400.145.736
1.632.398.463
395.570.237
709.000.000
162.315.973
114.500.000
4.413.930.409

678.528.530
867.743.583
98.892.559
125.117.647
28.643.995
20.205.882
1.819.132.197

101.490.196
58.652.647
4.944.628
118.861.765
28.643.995
20.205.882
332.799.113

577.038.334
809.090.936
93.947.931
6.255.882
0
0
1.486.333.084

FEDER
FSE
Fundo de Coesão

4.831.169.253
685.422.764
716.470.588

3.247.044.199
557.886.210
609.000.000

1.584.125.054
127.536.554
107.470.588

197.113.431
33.588.623
102.097.059

1.387.011.623
93.947.931
5.373.529

EIXO
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