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QREN e outras linhas de Apoio e incentivos a empresas  

O ciclo do atual QREN termina no final do ano, não havendo sistemas de incentivos 

disponíveis relevantes até ao final do ano. Em 2014 temos o QREN 2014-2020 “Portugal 

2020”.  

Do que podemos antever, os atuais sistemas de incentivos podem vir a manter-se no novo 

Quadro Comunitário, uma vez que a Agenda Operacional Fatores de Competitividade do 

QREN assume como seu objetivo central a contribuição para a promoção de níveis de 

crescimento económico que assegurem a retoma sustentada da trajetória de convergência 

real da economia portuguesa com a União Europeia, baseada na competitividade do país e 

das suas regiões, das empresas e dos territórios, situação que se manterá no próximo QREN.  

O novo QREN e os cerca de 21 mil milhões de euros de fundos comunitários que estão 

destinados a Portugal e que vão chegar ao país entre 2014 e 2020 têm como principais 

destinatários a criação de emprego e o estímulo à economia através do apoio a empresas em 

detrimento da tendência anterior de aplicar as verbas em infraestruturas como estradas, 

escolas e outros equipamentos. 

Uma das linhas estratégicas e fundamentais é o reforço do Fundo Social Europeu, que sobe de 

36,5% para 41% do total a que corresponde uma descida do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional de 63,5% para 59%, o que representa uma aposta clara no aumento 

da competitividade e produtividade das empresas e na qualificação das pessoas, e uma 

descida dos investimentos em infraestruturas e equipamentos. 

Apesar de todos estes bons indicadores – o do reforço no apoio às empresas no âmbito do 

novo QREN – o que é facto é que não existindo concursos abertos, as empresas terão que 

aguardar pela sua abertura para poder vir a beneficiar deles, aguardando-se novidades no 

final de Junho de 2014.  
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Quanto a Linhas de Financiamento disponíveis as informações que obtivemos junto do 

IAPMEI e do AICEP confirmam a sua existência. Essas linhas de crédito visam criar condições 

para que as empresas, em particular as PME, possam aceder a crédito bancário em condições 

mais favoráveis, nomeadamente através da bonificação de taxas de juro, da redução de 

spreads e da redução do risco das operações bancárias através do recurso aos mecanismos de 

garantia do Sistema Nacional de Garantia Mútua. 

Destacamos as seguintes: 

 Créditos ao Importador para Apoio à Exportação Portuguesa / CGD 

 Linhas de Crédito PME Investe e Export Investe 

 Linha de Crédito PME Crescimento 

 Linha de Crédito Investe QREN 

No que diz respeito ao Apoio do Estado às Empresas para a criação de emprego, o 

mesmo só se processa via Instituto de Emprego e Formação Profissional com o  

requisito prévio de contratação de pessoas inscritas nos centros de emprego, em que o 

especial destaque vai para: 

a) Medida Estágios Profissionais; 

http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/Estagios_emprego.aspx 

b) Apoio à Contratação via Reembolso da TSU: 

 http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/Apoio_Contratação_via_Reembolso_TSU.aspx 

c) Medida Estímulo 2013;  

http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/MedidaEstimulo2013.aspx 

 

d) Medida Estímulo 2012;   

http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Documents/Medida%20Estímulo%202012/Regulamento

%20da%20Medida%20Estímulo%202012.pdf 

 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Comqueapoios/GuiaPraticoApoiosFinanceirosInternacionalizacao/Documents/CreditoImportadorCGD.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Comqueapoios/GuiaPraticoApoiosFinanceirosInternacionalizacao/Documents/LinhasCreditoPME_ExportInveste.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Comqueapoios/GuiaPraticoApoiosFinanceirosInternacionalizacao/Documents/LinhaCreditoInvesteQren.pdf
http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/Estagios_emprego.aspx
http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/MedidaEstimulo2013.aspx
http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/MedidaEstimulo2013.aspx
http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/MedidaEstimulo2012.aspx
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Documents/Medida%20Estímulo%202012/Regulamento%20da%20Medida%20Estímulo%202012.pdf
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Documents/Medida%20Estímulo%202012/Regulamento%20da%20Medida%20Estímulo%202012.pdf
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Nalguns casos a comparticipação pode atingir os 100% da remuneração salarial pelo prazo de 

um ano, com os limites indicados e mediante a verificação de determinados requisitos, 

revelando-se por isso apoios muito importantes especialmente no arranque do investimento.  

 


