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ENQUADR AMENTO
Reconhecida pelo trabalho que tem realizado em prol das
empresas do seu território de intervenção, a NERSANT –
Associação Empresarial da Região de Santarém, pretende
continuar a atuar ao nível do apoio ao desenvolvimento
e maturação das PME. A NERSANT considera essencial o
desenvolvimento de iniciativas no domínio das duas temáticas que se cruzam de forma cada vez mais inseparável: a
inovação e o financiamento.
Se é hoje consensual que, num mercado cada vez mais
globalizado e competitivo, é fundamental que as empresas
sejam capazes de inovar, é também absolutamente
consensual que as empresas para serem capazes de inovar
e crescer têm de investir, o que implica serem capazes de
libertar meios e ter capacidade de se financiar.
É certo que entre as PMEs do Ribatejo encontramos estados
muito diversos no que se refere à temática da Inovação. Há
aqueles em que quase tudo está por fazer neste domínio,
e onde é urgente sensibilizar e fomentar para a inovação,
criando atividades e iniciativas neste sentido, e há também
aquelas que já trabalham a inovação de alguma forma, para
as quais há que trazer ferramentas e melhores práticas
no sentido de poderem potenciar as suas atividades de
inovação, incluindo através da aproximação às entidades
do sistema de IDI, permitindo-lhes antecipar o mercado,
criando e aproveitando oportunidades.
Já no que respeita à questão Financeira, o tecido empresarial do Ribatejo, tal como sucede na generalidade do
país, é constituído sobretudo por PMEs (sobretudo micro e
pequenas) para as quais, tanto os sobrecustos financeiros
(ex. taxas de juros com spreads excessivos, comissões
associadas aos financiamentos obtidos) como plano de
amortização de capital excessivamente ambiciosos podem
colocar em causa, a prazo, a sua própria viabilidade.
Esforços financeiros acrescidos têm o potencial de impedir
que as empresas operem a níveis de atividade que as suas
posições competitivas permitem, ao limitar investimento
em fundo-de-maneio, em ativos fixos, em internacionalização e em IDI. As limitações ao investimento reduzem (ou
impedem que suba) o fluxo de caixa que as operações das
empresas podem gerar e, consequentemente, o fluxo de
caixa disponível para fazer face ao serviço da dívida (juros
e amortizações de capital).
Neste contexto, urge o projeto RIBATEJO INOVFIN que
pretende atuar sobre um conjunto de lacunas identificadas
ao nível da inovação e da solidez financeira das PME

O PRO JE TO
R I B AT E J O I N O V F I N
No contexto complexo da gestão empresarial, a gestão
financeira ocupa um lugar de relevo enquanto fator fundamental para a competitividade das empresas, sendo a eficaz
e eficiente gestão dos recursos financeiros da empresa um
dos aspetos que mais pode contribuir para os resultados da
empresa e, assim, para o retorno do capital investido.
Sendo esta uma realidade em qualquer tipo de unidade
empresarial, independentemente da sua dimensão, a
verdade é que nas pequenas e médias empresas (PME) a
gestão dos recursos financeiros exige um especial cuidado,
não só por poder ter impacto direto nos resultados das
empresas como, a médio ou longo prazo, na própria viabilidade das mesmas.
Em sentido amplo, gestão financeira é um termo que define
um conjunto de ações vitais para o funcionamento de qualquer empresa, como o planeamento, organização, administração, controlo e monitorização das atividades financeiras
de forma a serem atingidos os objetivos das organizações.
Numa definição restrita, trata-se da aplicação dos princípios gerais de gestão aos recursos financeiros de uma
empresa. A gestão financeira é aplicada pelas administrações das empresas em várias das suas atividades, como
por exemplo em decisões de investimento, escolha de
fontes e características de financiamento, contabilidade
ou avaliações de risco.
De entre os principais objetivos da gestão financeira encontram-se o fornecimento regular e adequado de fundos para
o normal funcionamento da empresa, o planeamento de
uma estrutura de capital sólida, a redução do risco de novos
investimentos e aquisições, a obtenção de retornos financeiros positivos para os acionistas, entre outros. No fundo,
a gestão financeira é um instrumento para aplicação de
técnicas de otimização e eficiência de gestão dos fundos
nas várias vertentes da atividade empresarial, de modo a
aumentar a eficácia organizacional e operacional.

Os objetivos descritos são alcançados através de um
processo de tomada de decisões por parte dos gestores
financeiros, com base num conjunto de informações e indicadores, que envolvem definir um planeamento estratégico otimizado para diferentes áreas das empresas, como
o enquadramento das políticas e regulamentos financeiros
da organização, estimativa das necessidades de capital,
análises de crédito, escolha de fontes de financiamento
e investimento desses fundos, aplicação de resultados
financeiros, gestão dos fluxos de caixa e estabelecimento
de sistemas de controlo financeiro internos.
O domínio dos temas da gestão financeira constitui, assim,
uma vertente central da literacia financeira essencial à
gestão empresarial, em particular no que se refere às PME.
É neste âmbito que surge o projeto RIBATEJO INOVFIN,
apoiado pelo COMPETE 2020 e promovido pela NERSANT
– Associação Empresarial da Região de Santarém, que tem
como objetivo a promoção da inovação como um instrumento fundamental para o aumento da competitividade das
empresas, nomeadamente através da aproximação entre
estas e as entidades do sistema nacional de inovação, bem
como a criação de estruturas financeiras mais equilibradas
e a melhoria das condições de acesso ao financiamento por
parte das Pequenas e Médias Empresas (PME).
Assim, conforme já referido, o projeto pretendeu atuar
sobre um conjunto de lacunas identificadas ao nível da
inovação e da solidez financeira das PME, de forma a, por
um lado, sensibilizar e mobilizar para a inovação e, por
outro lado, potenciar o acesso e libertação de meios que
permitam introduzir e reforçar os desejados processos de
inovação nas empresas.
Muito embora o projeto se tenha concentrado na região
de Santarém, não se pretendeu limitar o seu âmbito de
influência. Pelo contrário, pretendeu-se mobilizar a base
científica e tecnológica nacional, de relevância e impacto
crescente, para uma reflexão e discussão em torno da
temática, assim como a disseminação de conhecimento.
De referir ainda, que a estratégia delineada no presente
projeto, permitiu definir um enquadramento adequado para
iniciativas concretas para a Região e resultou da análise
efetuada às suas realidades e do contexto nacional e
europeu.

Neste contexto, de uma forma geral, o projeto RIBATEJO
INOVFIN pretendeu cumprir o seguinte objetivo estratégico: Sensibilizar para a importância da literacia financeira dentro das PME e desenvolver ferramentas para que
estas possam tomar decisões informadas e atualizadas, de
forma a que se possa promover a intensificação de atividades inovadoras e qualificadas para a sua progressão
na cadeia de valor, sendo para isso fundamental captar,
produzir e fomentar o acesso a informação e ferramentas
por parte das PME a modelos de financiamento em áreas
estratégicas para o seu crescimento sustentado e competitivo, estimulando a partilha e interação com comunidades
de stakeholders e, por esta via, reforçar a sua capacidade
de acesso a financiamento e ao mercado de capitais.
Assim, tendo presente o objetivo estratégico proposto ao
projeto RIBATEJO INOVFIN estão associados os seguintes
objetivos operacionais:
1/ Aumentar a informação, literacia e qualificação das
PME na temática financeira, com impacto nas competências das PME nesta área, melhorando as suas
performances;
2/ Promover a inovação e a interligação entre PME e Entidades do Sistema Nacional de Inovação, aumentando o
número de PME com atividades de inovação;
3/ Apresentar novos modelos de financiamento da
inovação e do crescimento;
4/ Atingir o maior impacto possível com o projeto, fazendo-o chegar ao maior número de PME e realizar uma
correta avaliação do mesmo.
Para a concretização destes objetivos, o projeto definiu um
conjunto ambicioso de ações que sintetizamos na presente
Brochura Informativa.
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1/
INFORMAÇÃO, LITERACIA FINANCEIRA E FERRAMENTAS DE QUALIFICAÇÃO

1.1/
ESTUDOS NA ÁREA
DE LITERACIA
FINANCEIRA

Sensibilização das empresas para a avaliação da sua própria situação, relativamente a um conjunto de indicadores e às médias dos principais setores
de atividade.

ESTUDO SOBRE
CUSTOS FINANCEIROS
NAS EMPRESAS DA
REGIÃO
E COMPARAÇÃO
COM MÉDIAS DOS
PRINCIPAIS SETORES

No que respeita à questão financeira, como já referido anteriormente, o tecido empresarial
do Ribatejo é constituído sobretudo por PME (micro e pequenas empresas) para as quais,
tanto os sobrecustos financeiros como os planos de amortização de capital excessivamente ambicioso podem colocar em causa, o prazo e a sua própria viabilidade. Esta realidade agrava-se quando os setores de atividade mais relevantes no Ribatejo são exigentes
em termos de investimento, tendo o fator capital uma importância acrescida, como são os
sectores da agroindústria, da metalomecânica, da indústria do couro, da transformação
de papel ou da extração e transformação de pedra.

21

Concelhos

12 211

Empresas

88

Sectores

77 190

Colaboradores

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE SANTARÉM, EM NÚMEROS
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BROCHURA INFORMATIVA
DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
RIBATEJO INOVFIN

O presente estudo deu a conhecer e compreender a realidade das PME locais no que respeita
ao nível e valor de custos financeiros que enfrentam, fazendo uma comparação com as
médias dos principais indicadores do sector.

MAPEAMENTO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS

Com este trabalho foi possível, por um lado conhecer o estado atual da situação da região
relativamente a um conjunto de indicadores e às médias dos principais setores de atividade, sendo a informação recolhida e tratada, fundamental para aumentar a informação
das PME e a sua sensibilização para esta temática e para a necessidade de realizar avaliações à sua própria situação. Por outro lado, permitiu o presente estudo, identificar os indicadores ou alguns dos seus principais setores de atividade, como um todo, nos quais a
região deverá focar-se, para melhorar o seu desempenho de custos financeiros.
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
A região evolui positivamente a sua robustez e custos financeiros, contudo há oportunidades de melhoria sobretudo ao nível da dispersão de custos financeiros das empresas
mais pequenas e nos setores que comparam menos favoravelmente com os custos a nível
nacional.

Melhoria da região, tanto ao nível da autonomia como na capacidade de servir a
dívida.

ROBUSTEZ
FINANCEIRA

• Contudo, 40% das empresas e 30% do emprego incidem em empresas com menor
robustez financeira.
• Cerca de 10% das empresas com volume de negócios acima de 1 M€ não recorrem a
dívida.

• Redução geral dos custos de financiamentos obtidos, apesar de dispersão significativa
entre empresas/sectores, também devido a sobrecustos com comissões.

CUSTOS
FINANCEIROS

• A dispersão de custos de financiamentos é notória nas micro e pequenas empresas e,
em termos médios, empresas com maior volume de negócios / com dívidas de maior
montante têm custos de financiamento mais baixos.
• Outros drivers tais como Autonomia Financeira e/ou Dívida Líquida sobre EBITDA não
parecem ser determinantes para o custo financeiro.
• Potencial de melhoria de custos de financiamento detetados em 3 sectores: Atividades
de aluguer, Produção de outros minerais não-metálicos e Agricultura.
• O efeito da utilização de descontos de pronto pagamento ainda é relativamente limitado
na região.
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RECOMENDAÇÕES E LINHAS DE ORIENTAÇÃO FUTURAS
A região deve focar-se em melhorar a robustez das empresas mais frágeis e evitar que
as mais robustas se tornem frágeis ao realizarem investimentos de monta financiados
exclusivamente em dívida — ao nível dos custos financeiros o foco deve estar nas micro e
pequenas empresas.

ROBUSTEZ FINANCEIRA

CUSTOS FINANCEIROS

Monitorar anualmente o nível de emprego em empresas
em situação de fragilidade financeira

Divulgar a ferramenta All-in - “CUSTO FINANCEIRO”
desenvolvida no decorrer do projeto junto de todas as
empresas com custos superiores

Criar um serviço de apoio para a restruturação de
empresas em situação de fragilidade financeira
(Net Debt / EBITDA > 4)

Desenvolver um serviço de alerta anual que avise
as micro e pequenas empresas sempre que tenham
custos financeiros excessivamente elevados

Divulgar o conceito de análise de exposição prévia a
qualquer investimento para evitar “passos maiores que
a perna”

Desenhar abordagens para os setores com custos
financeiros acima da média nacional

Promover o contacto sistemático entre Capitais de
Risco e PMEs em crescimento para que o financiamento do investimento não ponha em risco a viabilidade das empresas

Promover o efeito de criação de valor do aproveitamento de descontos de pronto-pagamento obtidos

[ 11 ]
ESTUDO DE
CARACTERIZAÇÃO
DAS PRÁTICAS DE
GESTÃO FINANCEIRA
APLICADAS NA REGIÃO

Procedeu-se neste estudo à caracterização das práticas de gestão financeira aplicadas
na região, sendo a informação recolhida, fundamental para aumentar o conhecimento das
PME e a sua sensibilização para a temática da Literacia Financeira.
Esta atividade permitiu efetuar o levantamento das práticas de gestão financeira que a
maioria das PMEs dos setores representativos da região aplicam no seu dia-a-dia. Dos
10 tópicos da APQC (American Productivity & Quality Center; www.apqc.org - uma das
maiores autoridades mundiais em benchmarking, boas práticas, melhoria de processos
e desempenho, e gestão do conhecimento), destacam-se o planeamento e controlo de
gestão, reporting, gestão de ativos fixos e gestão de tesouraria.

PLANEAMENTO
E CONTROLO
DE GESTÃO

CONTABILIZAÇÃO
DE PROVEITOS

CONTABILIZAÇÃO GERAL
E REPORTING

GESTÃO DE
ACTIVOS FIXOS

PROCESSAMENTO
DE SALÁRIOS

PROCESSAMENTO
DE FORNECEDORES
E DESPESAS
REEMBOLSÁVEIS

GESTÃO DE
TESOURARIA

GESTÃO
DE CONTROLOS
INTERNOS
/ AUDITORIA

GESTÃO DE
IMPOSTOS

GESTÃO DE FUNDOS
INTERNACIONAIS
/ CONSOLIDAÇÃO

LEGENDA:
Parte integrante dos aspetos do dia-a-dia das áreas administrativas e financeiras
Pouco relevante para a generalidade das PMEs da região

REFERENCIAL DE ANÁLISE — FRAMEWORK
APQC — TÓPICOS MAIS RELEVANTES
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Para garantir uma visão fidedigna das práticas vividas, a recolha de informação visou
validar a perspetiva dada pelas empresas, através da aplicação de um questionário, com a
perspectiva de observadores privilegiados como a Banca, Garantia Mútua e Private Equity.

RECOLHA DE INFORMAÇÃO — TRIANGULAÇÃO DE INFORMAÇÃO

As entrevistas com a Banca, SGM e Private Equity cobriram todos os tópicos abrangidos
no questionário às empresas — exceptuando a ”Caracterização da Empresa” e “Relação
com Banca”.
As entidades não são especificadas por questões de confidencialidade

CARACTERIZAÇÃO
DA EMPRESA

ANÁLISE DE
RENTABILIDADE

FUNDO DE MANEIO
E FLUXO DE CAIXA
OPERACIONAIS

ANÁLISE
DE INVESTIMENTOS

DÍVIDA E CUSTOS
FINANCEIROS

PLANEAMENTO
E CONTROLO

RELAÇÃO
COM A BANCA

ASPETOS GLOBAIS

TEMAS COBERTOS NAS ENTREVISTAS COM
A BANCA, SGM E PRIVATE EQUITY
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES DAS ENTREVISTAS, DE CADA TÓPICO ABRANGIDO

A análise de margens ainda é insuficientemente abordada, como consequência de lacunas ao nível dos conceitos,
falta de meios para fazer melhor e um foco excessivo no volume de negócio como medida de ”sucesso”.

Confusão entre os diferentes conceitos de margem

Ausência de clareza na distinção entre custos fixos e variáveis

ANÁLISE DE
RENTABILIDADE
Foco no volume de negócios em detrimento da margem / lucro

Ausência de meios (pessoas, know-how) para cálculo suficientemente rigoroso de margens

A ausência de visão de fluxos de caixa, o histórico de ênfase em investimentos em activos fixos e a “distorção” contabilística do balanço conduz à menor importância dada pelos empresários ao fundo de maneio.

Fundo de maneio esquecido em detrimento de investimentos em activos fixos

FUNDO DE MANEIO
E FLUXO DE CAIXA
OPERACIONAIS

Ausência de visão dos fluxos de caixa mantém o fundo de maneio como “parente pobre”

Distorções contabilísticas às contas de inventários e clientes impedem leitura clara do
investimento em fundo de maneio

[ 14 ]
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As empresas ainda sobreinvestem desnecessariamente como resultado do otimismo do sócio que não contrabalança com uma análise que mostre o risco implícito de “saltos maiores que perna”.

Investimentos acima das necessidades e/ou em áreas pouco relacionadas com a empresa

Otimismo dos sócios é raramente testado com análise de sensibilidade

ANÁLISE DE
INVESTIMENTOS

Ausência de responsável financeiro para contrabalançar o otimismo do sócio

As empresas aprendem quando expostas a setores mais sofisticados ou quando apoiadas
por terceiros suficientemente rigoroso de margens

Ainda subsiste o foco quase exclusivamente nos juros, não estando presente para as empresas o conceito de custo
total do financiamento.

Foco quase exclusivo nos juros sem verificação do custo total do financiamento

DÍVIDA E CUSTOS
FINANCEIROS

“Contas” dos empresários não incluem os custos financeiros

Ausência de classificação da dívida por finalidade (fundo de maneio vs activos fixos)

[ 15 ]
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O planeamento é ainda realizado à base da “navegação à vista” como resultado da indisponibilidade temporal dos
sócios-gerentes para se dedicarem a fundo ao tema e a áreas financeiras que estão mais focadas nos aspetos meramente contabilísticos. O controlo de gestão ainda é realizado de forma insuficiente, tanto ao nível da granularidade
como da frequência: controlar a rentabilidade só no fecho do ano é insuficiente num contexto fortemente competitivo e de um tecido empresarial endividado.

Reduzida prática de realizar análise previsionais e predomínio da “navegação à vista”

Sócios-gerentes sem tempo e áreas financeiras focadas em aspetos contabilísticos

PLANEAMENTO
E CONTROLO

Esforço de controlo é limitado a faturação, valor em caixa e lucro tributável

Frequência de controlo de vendas é a desejável, mas o controlo financeiro é intermitente

Controlo de margens é feito anualmente como consequência do fecho de contas

Os sócios-gerentes continuarão a ter dificuldade em endereçar o tema financeiro enquanto não contarem com
alguém que os consiga apoiar nessa matéria, seja através da nova geração ou através da contratação de um responsável financeiro

Empresas sensíveis ao tema financeiro, mas sem tempo nem formação específica para o
dominar cabalmente

ASPECTOS
GLOBAIS

Pouca disponibilidade para pagar a especialistas (internos ou externos) seja por motivos
de custo-benefício ou perda de controlo

Novas gerações estão melhor preparadas

Como podemos constatar, em paralelo, este trabalho permitiu também identificar as principais lacunas e os motivos pelas
quais as mesmas acontecem, o que permite estruturar uma intervenção futura mais adequada em termos de capacitação
dos empresários e dos quadros que têm responsabilidades nesta área. A partir desta análise, o estudo permitiu também
identificar as principais ferramentas de trabalho, a periodicidade da sua utilização, a quantidade e o nível dos reports
realizados.

[ 16 ]
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BENCHMARK DE BOAS
PRÁTICAS DE GESTÃO
FINANCEIRA,
INCLUINDO DE
RELAÇÃO COM A
BANCA
CRIAÇÃO DE
HANDBOOK

Esforços financeiros acrescidos têm o potencial de impedir que as empresas operem a
níveis de atividade que as suas posições competitivas permitem, ao limitar investimento
em fundo-de-maneio, em ativos fixos, em internacionalização e em IDI. As limitações
ao investimento reduzem, ou impedem que suba, o fluxo de caixa que as operações das
empresas podem gerar e, consequentemente, o fluxo de caixa disponível para fazer face
ao serviço da dívida (juros e amortizações de capital). Por sua vez, maiores dificuldades
em conseguir gerar fluxo de caixa disponível para fazer face ao serviço da dívida, leva a
uma maior perceção de risco por parte da Banca, a título de exemplo: aumentar o custo da
dívida, redução de linhas, acelerar ainda mais amortizações de capital, o que acabam por
colocar a empresa num ciclo vicioso que pode culminar na sua insolvência, se a situação
for apenas detetada e corrigida tardiamente, num resultado que é penalizador para a PME,
seus trabalhadores e fornecedores, e também para a própria Banca e para a economia no
geral.
O Benchmark permitiu identificar e dar a conhecer um conjunto de boas práticas de gestão
financeira, que foram sistematizas num handbook para disponibilização às empresas. Este
handbook constitui-se como um manual de consulta rápida por parte dos sócios-gerentes
das pequenas e médias empresas que não têm Diretor Financero, Controller Financeiro ou
externalizaram função equivalente.

CAPA DO HANDBOOK DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO FINANCEIRA

[ 17 ]

_

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PRÁTICAS
No decorrer das atividades do Benchmark de boas práticas (e também das sessões do
Programa de Capacitação nas áreas de Literacia Financeira) verificou-se que a problemática da gestão financeira das micro, pequenas e médias empresas está mais no cumprir de
“mínimos” do que procurar adotar práticas mais avançadas.
Em boa verdade, verifica-se que a dificuldade está na simplificação das práticas “mínimas”
para poderem ser passíveis de serem implementadas por micro, pequenas e médias
empresas que não têm a tecnoestrutura suficiente (área financeira tratada pelo sócio-gerente sem tempo para uma abordagem sistemática) para práticas mais avançadas.
O grande foco das práticas de gestão incide em três áreas:
• Pensar em fluxos de caixa e nas várias componentes que impactam a variação de
caixa;
• Pensar no custo financeiro total de uma solução apresentada pela Banca, em vez de
pensar apenas no spread;
• Juntar a explicação de negócio à evolução histórica e às previsões de evolução futura
da empresa para efeitos internos e de relação com a Banca e Investidores.

LISTA DE TÓPICOS ABORDADOS
Foram seleccionadas 10 práticas de gestão financeira divididas em 3 tópicos principais:
• Dominar conceitos-chave;
• Adotar processos e procedimentos;
• Melhorar a relação com a Banca.

DOMINAR
CONCEITOS-CHAVE

ADOTAR PROCESSOS
E PROCEDIMENTOS

MELHORAR A RELAÇÃO
COM A BANCA

Custos Fixos, Custos Variáveis
e Margens

Planeamento

Seleção de
Produtos Financeiros

Investimento em Fundo de Maneio

Controlo

Partilha de Contas

MOAF

Contabilidade e Dia-A-Dia

Realização de
Projectos de Investimento

Custo Total de Financiamento

10 PRÁTICAS DE GESTÃO FINANCEIRA, DIVIDIDAS EM 3 TÓPICOS PRINCIPAIS
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BROCHURA INFORMATIVA
DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
RIBATEJO INOVFIN

ESTUDO SOBRE AS
PRINCIPAIS FORMAS
DE INTERAÇÃO COM A
BANCA NA REGIÃO

Este trabalho permitiu identificar, recolher, compilar e dar a conhecer um conjunto de informação sobre a interação com a Banca na região. Assim, vem este estudo dar a conhecer
às empresas da região quais os bancos mais relevantes, as tipologias de produtos disponíveis e mais contratados para diversos tipos de necessidades financeiras (tesouraria,
investimento, etc.), a tipologia de informação trocada, frequência e modos de interação. O
objetivo é permitir às empresas conhecer as lacunas e as dificuldades na relação empresas-banca e identificar quais os bottlenecks nesta relação.
Foram entrevistadas entidades da Banca, da Garantia Mútua e de Private Equity — num
total de 12 entrevistas — com visibilidade da realidade da região de Santarém e também de
outras regiões do país. As entrevistas com o ecossistema financeiro permitiram ter visibilidade sobre as diferenças entre as pequenas e as médias empresas.
As entidades não são especificadas por questões de confidencialidade

ENTIDADES ENTREVISTADAS
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Para as entrevistas foi utilizado um guião que permitiu abordar os vários momentos da
relação entre as empresas e as entidades do sector financeiro. As entrevistas foram
focadas nas secções do guião em que cada entidade tem maior conhecimento / experiência acumulada como consequência do seu posicionamento no mercado.

FOCO DAS ENTREVISTAS EM CADA UMA DAS SECÇÕES

BOTTLENECKS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA
As lacunas identificadas na relação entre as empresas e a Banca decorrem de bottlenecks tanto nas empresas como na Banca, e também nos Gabinetes de Contabilidade.
Do lado das empresas, o problema na combinação de falta de tempo para os temas financeiros (para aprender e executar), no receio de divulgar informação crítica ou que leve
a banca a retirar apoios e a percepção de que ter uma área financeira é um sobrecusto
desnecessário.

Empresários sem tempo
para analisar os números
da empresa e efectuar
o planeamento

Conhecimento de
indicadores e produtos
financeiros é superficial
—“empresários sabem
comprar e vender”

Receio da
retirada de apoios
por parte da banca

Receio em divulgar
informação privilegiada
(clientes, fornecedores
e margens)

Custo de ter um
director financeiro
visto como demasiado
caro para empresas
com menos de 50
empregados

BOTTLENECKS — EMPRESAS
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_

Por sua vez, os Gabinetes de Contabilidade acabam por não conseguir ajudar ao nível
financeiro por estarem absorvidos pelos temas fiscais.
Já a Banca está cada vez com menos meios humanos nas áreas comerciais para poder
aconselhar as empresas e estas áreas têm cada vez menos poder de decisão.

GABINETES DE CONTABILIDADE

Pressão para se focarem
nos aspectos de fiscais

BANCA

Conhecimentos financeiros
e de negócio limitados

Cada vez menos
recursos para poderem
ajudar (ainda que
informalmente) as
empresas ao nível dos
planos de negócios

Menor poder de decisão
das áreas comerciais
para conceder crédito

BOTTLENECKS — GABINETES DE CONTABILIDADE E BANCA

Identificam-se 10 iniciativas com potencial para contribuir para a melhoria da gestão
financeira das PME na região, ao nível da partilha de contas, apoio às decisões de investimento e na explicação do valor passível de ser criado por uma área financeira bem estruturada.

Criar um simulador
do potencial de valor
criado pela melhoria
da gestão financeira

Disponibilizar
serviços de análise
de investimento que
se faça um projecto
“realista” numa
lógica de 20-80

Promover mecanismos
de contabilização
rápida de facturas para
obtenção de Balancetes
completos / fidedignos

Promover boas
práticas de
reporting por parte
dos gabinetes de
contabilidade para
as empresas com
menos de 10/20
colaboradores

Considerar a
substituição
da entrega
de Balancete
por MOAF,
Concentração
de Clientes e
Outros Credores/
Devedores

Promover um serviço
de outsourcing de
controlo de gestão

Criar oferta de
formação online
“Finanças para
Empresários” e
“Finanças para
Administrativos”

Realizar campanha
de migração de
CC para MLP
protocolado junto
de empresas
com menos de 50
colaboradores e
com financiamento
de curto prazo
relevante
(acima 100 K)

Promover a
inclusão do
mapa de fluxos
de caixa e/ou
MOAF como mapa
obrigatório junto
da AT e/ou OTOC

Promover a criação
de um Financial
Management Score
da mesma forma
que foi criado o
Innovation Scorecard

OPORTUNIDADES DE MELHORIA — POTENCIAIS CONTRIBUTOS A CONSIDERAR
LEGENDA: AT – Autoridade Tributária | OTOC – Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
MOAF – Mapa de Origens e Aplicações de Fundos | CC – Contas Correntes Caucionadas | MLP – Médio Longo-Prazo
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1.2/
FERRAMENTAS DE
APOIO À GESTÃO
E CONTROLO DA
COMPONENTE
FINANCEIRA

Criação de ferramentas práticas de gestão e controlo financeiro, para
não financeiros, que permitem aos empresários e quadros das PME sem
competências avançadas nesta área, uma utilização prática para uma
melhor monitorização e gestão de diferentes dimensões variáveis de
controlo financeiro.

A aposta na inovação é, hoje, um fator estratégico e decisivo para as PMEs garantirem
um crescimento competitivo, sobretudo no contexto da globalização e da crescente
exigência e sofisticação dos mercados.
Assim, um mais profundo conhecimento do desempenho financeiro interno, pela monitorização de indicadores específicos ao nível da geração e libertação de meios e das
necessidades de investimento, bem como o acesso a meios de financiamento adequados,
incluindo mecanismos de apoio de âmbito nacional e comunitário, configuram os principais pontos críticos de sucesso no seguimento desta estratégia de desenvolvimento.
Consciente destas necessidades, sobretudo no acesso a informação e a ferramentas que
potenciem a literacia financeira das empresas enquanto suporte fundamental às atividades de inovação, foram desenvolvidas um conjunto de ferramentas de apoio à gestão,
essenciais à boa gestão financeira de qualquer empresa. O acesso está disponível em
www.inovfin.com.
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FUNCIONALIDADES

FERRAMENTA DE
CÁLCULO DO CUSTO
FINANCEIRO TOTAL
DAS EMPRESAS
(FINANCIAL ALL-IN)

Ferramenta de cálculo, por empréstimo a analisar, da TAEG (Taxa Anual de Encargos
Efetiva Global) permitindo ainda o cálculo do valor anual e mensal total suportado com o
recurso a cada um dos financiamentos analisados.

FERRAMENTA DE
CÁLCULO AUTOMÁTICA
DAS COMPONENTES
DE CASH-FLOW

Ferramenta de cálculo, de forma automatizada, do mapa de cash-flows pelo método indireto, permitindo uma compreensão das origens e aplicações de meios libertos que auxilie
na otimização das estratégias financeiras ao nível de investimento e financiamento.

FERRAMENTA DE
PLANEAMENTO
E CONTROLO
FINANCEIRO PARA
NÃO FINANCEIROS

A ferramenta de planeamento e controlo financeiro, inclui as operações:
Orçamento – Ferramenta de planeamento detalhado das receitas e despesas previstas
para o período de um ano facilitando a identificação das necessidades e excessos de
fundos em cada mês e ainda comparação entre previsão e realização.
Gestão de Tesouraria - Ferramenta de planeamento e controlo de gestão financeira de
curto prazo - gestão de tesouraria – permitindo a gestão de recebimentos e pagamentos,
fornecedores, clientes e contas bancárias.
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1.3/
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE LITERACIA FINANCEIRA

CAPACITAÇÃO DE
PME E PEQUENOS
NEGÓCIOS /
STARTUPS NAS
ÁREAS DE LITERACIA
FINANCEIRA

Uma aposta na qualificação e no aumento de competências dos recursos humanos, em
temas fundamentais de gestão financeira.
A disponibilização de informação e de ferramentas podiam não chegar aos recetores e
utilizadores das mesmas, quando estes apresentam lacunas em termos de literacia na
temática financeira. Assim, foi proporcionado aos empresários e quadros das PMEs da
região, dois ciclos de Workshops de Capacitação nas áreas de Literacia Financeira, que
acolheram mais de 500 participantes.
Qualificar os empresários e as empresas com as noções fundamentais da gestão financeira foi o imperativo deste programa de capacitação, que contou com a participação de
consultores especialistas, assim como de parceiros de soluções / produtos financeiros
específicos, com o objetivo de partilharem o seu conhecimento.

1º CICLO
DIRECIONADO PAR A PMES
Capacitação das PME na temática de literacia financeira

12

Workshops

4 temas
descentralizados
pelo distrito de
Santarém

Mais de 260
participantes
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TEMAS
ANÁLISE DE RENTABILIDADE, MODELIZAÇÃO,
ORÇAMENTO E PLANEAMENTO
_
SANTARÉM

TORRES NOVAS

RIO MAIOR

28
MAIO
2019

03
JULHO
2019

13
SETEMBRO
2019

Num contexto de maior competição e de menor disponibilidade de financiamento por parte da banca, é crítico que as
empresas consigam explicar de forma simples a sua atividade, identificar a rentabilidade de cada área e articular
os principais determinantes da mesma. Foi este o tema
apresentado pela Rácios Consulting, que explicou à plateia
que a gestão empresarial não deve apenas basear-se nos
balancetes contabilísticos, mas sim em novas práticas que
permitam perceber o comportamento futuro da empresa.
Comprovou com a realização de um exercício prático com
o envolvimento de todos os participantes, para melhor
apreensão dos pressupostos em análise.
Com a mesma linha de pensamento, interveio também o
consultor Virgílio Carvalho, da Cinepre, que concretizou a
informação já transmitida anteriormente. “As empresas
necessitam, portanto, modelizar, ou seja, tentar fazer um
modelo onde se preveja o que vai acontecer ao seu negócio.
É necessário olhar para as empresas e fazê-las progredir”,
referiu o profissional, sendo certo que este trabalho vai
ajudá-las a “analisar adequadamente as necessidades de
financiamento e, em caso disso, a alavancar a aprovação”.
PROGRAMA DO WORKSHOP DE 28 DE MAIO, 2019 - SANTARÉM
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_
CONTROLO ORÇAMENTAL E EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS FINANCEIROS
_
TORRES NOVAS

BENAVENTE

SANTARÉM

10
SETEMBRO
2019

17
SETEMBRO
2019

03
OUTUBRO
2019

Com o objetivo de facultar às PME algumas boas práticas de
controlo orçamental e eficiência dos processos financeiros,
a NERSANT esteve em Torres Novas, Benavente e Santarém,
com o projeto financiado Ribatejo InovFin, a fim de esclarecer
as empresas sobre o tema.
Através dos ensinamentos destes workshops, as empresas
tiveram oportunidade de apreender como desbloquear
tempo de tarefas diárias executadas pela área financeira
e alocá-lo a tarefas de maior valor acrescentado, como o
controlo orçamental.
Para a explicação dos temas, a NERSANT convidou especialistas da Rácios Consulting e da Cinepre, que apresentaram as Boas Práticas de Controlo Rápido para PME’s no
âmbito do controlo orçamental, e a eficiência dos processos
administrativos e financeiros correntes. Neste campo, foi
explicado como podem as empresas ter um Departamento
Administrativo e Financeiro de excelência, sem custos de
estrutura excessivos. Todos os workshops foram acompanhados por exemplos práticos para a melhor compreensão
dos temas, realizando-se ainda um debate sobre as oportunidades de automação dos processos financeiros do dia-a-dia, em casos indicados pelos participantes.

PROGRAMA DO WORKSHOP DE 17 DE SETEMBRO, 2019 - BENAVENTE
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PLANOS DE VIABILIZAÇÃO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
_

BENAVENTE

TORRES NOVAS

RIO MAIOR

15
OUTUBRO
2019

29
OUTUBRO
2019

13
NOVEMBRO
2019

Nas sessões lideradas pelos especialistas convidados Marco
Alves, da empresa Rácios Consulting e Virgílio Carvalho,
da Cinepre, as empresas da região foram alertadas para os
problemas associados aos grandes investimentos, nomeadamente o (sobre)endividamento. A “viabilização de empresas” foi
o tema analisado em primeiro lugar, tendo sido facultadas informações bastante pertinentes sobre a anatomia de uma falência,
seguindo-se a perspetiva da banca e dos investidores, que acreditam que há quatro problemas que, se resolvidos, poderiam facilitar os processos de viabilização das empresas, nomeadamente
o contacto tardio, a ausência de diagnóstico, a inexistência de um
plano ou um plano pouco credível e ainda o (pouco) compromisso
dos acionistas.
“As empresas não antecipam e, quando antecipam, adiam até à
última hora para falar com a banca”, disse Marco Alves na sessão,
acrescentando que estas lacunas “aumentam significativamente
a probabilidade de inviabilização de uma solução”. De facto,
acrescentou, “a rapidez de atuação na deteção dos problemas
pode evitar situações sem retorno”, pelo que as empresas devem
ter “capacidade de antecipação e elaborar um diagnóstico que
sirva para ter um entendimento claro do problema da empresa”
e, a partir daí, trabalhar no plano de viabilização, que deve ser
realista e bem fundamentado.
Ora, o que acontece é que, normalmente, “os planos apresentados
têm vários problemas comuns, dos quais se destaca o crescimento milagroso. Estes planos têm menos chances de ser aprovados por exigirem mais capital e, quando aprovados, têm mais
chances de ser incumpridos por terem sido (desnecessariamente)
otimistas. A empresa deve ser realista na sua produção”, advertiu
Marco Alves, que passou a palavra logo de seguida a Virgílio
Carvalho, que expôs “como analisar investimentos de forma a
não fragilizar a saúde financeira das empresas”. Neste âmbito, o
especialista focou-se no contexto da concessão de crédito, explicando que “o crédito a s PME’s tem a vindo a cair, assim como os
juros cobrados, e que a crise do sistema financeiro veio aumentar
o peso das áreas de risco na decisão final de concessão de
crédito. Por outro lado, a banca tem vindo a reduzir gradualmente
pessoal e balcões, tendo menos meios para analisar propostas de
crédito”.
Neste contexto, alertou, “é cada vez mais crítico que as empresas
saibam explicar e defender os seus projetos à banca. Estas
acabam por sofrer, de uma maneira ou de outra, a falta de
fundamentação dos seus projetos”, pelo que é necessário fazer
uma análise rigorosa dos seus investimentos, tendo em conta
a exposição e o retorno e mitigando os riscos do investimento,
o que resulta na “redução da incerteza”. De seguida, o profissional explicou como pode este trabalho ser feito, com recurso a
diversos casos práticos de empresas.

PROGRAMA DO WORKSHOP 13 DE NOVEMBRO, 2019 - RIO MAIOR
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PERPETIVAS DA BANCA E INVESTIDORES / FERRAMENTAS DO PROJETO
_
SANTARÉM

RIO MAIOR

TORRES NOVAS

20
NOVEMBRO
2019

03
DEZEMBRO
2019

10
DEZEMBRO
2019

Cada euro gasto a mais em custos financeiros, é um euro que
não é gasto na expansão do negócios e/ou a reduzir o endividamento das empresas. Perante estas premissas é desejável que a
relação entre as empresas e o sector financeiro seja o mais fluido
possível.
Nestas sessões o especialista Marco Alves, da Rácios Consulting, abordou os resultados preliminares do estudo estatístico do
projeto e a robustez financeira da região que permitiu um entendimento geral do estado actual da saúde financeira da região.
Ouvimos também várias entidades do setor bancário, que
explicaram como as empresas podem tirar melhor partido dos
produtos financeiros disponíveis, bem como, apresentaram
alternativas mais eficientes do que as contas correntes tradicionais para financiar o negócio das empresas.
“Saiba como pode acelerar a gestão financeira” foi o tema da
apresentação das ferramentas de apoio à gestão financeira das
empresas, desenvolvidas ao abrigo do presente projeto, por
Carlos Adegas da CH Academy.
“Como captar investidores para a sua empresa” foi o tema da
sessão no cômputo da perspetiva de Investidores, e teve como
objetivos promover uma melhor relação das empresas com investidores, identificando os fatores de atração valorizados por estas
entidades e respetiva informação a disponibilizar. Também nesta
sessão, foi feita uma apresentação sobre a atual situação financeira da região. Marco Alves, da Rácios Consulting, deu a conhecer
os resultados preliminares do estudo estatístico em curso.
David Pinheiro, da IberisCapital, abordou o tema “Capitais de
Risco em Portugal, Casos de Sucesso e Aprendizagens de casos
de insucesso”. Nesta intervenção, David Pinheiro mostrou como
atrair e captar a atenção destes investidores, ofereceu uma
panorâmica do mercado nacional de Capital de Risco, e deu a
conhecer casos de sucesso e aprendizagens retiradas de casos
de insucesso, já que, o Capital de Risco assume cada vez maior
importância como alternativa de financiamento das empresas,
no contexto atual de redução do crédito bancário. Nesta sessão
foram igualmente apresentadas as ferramentas de apoio à gestão
financeira das empresas.

PROGRAMA DO WORKSHOP 10 DE DEZEMBRO, 2019 - TORRES NOVAS
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_
2º CICLO
D I R E C I O N A D O PA R A P E Q U E N O S N E G Ó C I O S / S TA R T U P S
Capacitação para literacia financeira de pequenos negócios / startups

12

Workshops

6 temas
realizados na
Startup de Ourém
e na Startup de
Santarém

Mais de 240
participantes
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TEMAS
CONCEITOS BÁSICOS DE FINANÇAS
_

NERSANT sensibilizou empresários para a compreensão
da componente financeira do seu negócio
Os workshops com o tema “Conceitos Básicos de Finanças” tiveram
como objetivo apoiar as pequenas empresas a controlar os aspetos
financeiros do seu negócio, facultando-lhes o entendimento
mínimo da linguagem e termos utilizados.

STARTUP
SANTARÉM

STARTUP
OURÉM

25
JUNHO
2019

10
JULHO
2019

Um dos papéis essenciais do plano de negócios de uma empresa
é demonstrar aos seus financiadores que o negócio é devidamente controlado e acompanhado pelo empresário. Foi tendo em
conta esta realidade que a NERSANT - Associação Empresarial
da Região de Santarém, dinamizou este tema de literacia financeira “Conceitos Básicos de Finanças”.
De facto, existe alguma tendência nos empreendedores e nas
microempresas para descurar a parte financeira do negócio,
compreendendo-a apenas como uma mera formalidade para
obedecer a requisitos legais. Nada mais errado, considera a
NERSANT, que despertou, através do projeto financiado Ribatejo
InovFin, os empreendedores, pequenos negócios e startups, para
a importância de conhecer a parte financeira do negócio, uma
vez que é através da análise dos indicadores que se consegue
compreender o sucesso da atuação em cada um dos setores da
empresa e, logo, tomar decisões acertadas.
António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSANT,
dirigiu-se aos presentes na Startup Santarém, explicando que a
associação empresarial dispõe de uma equipa técnica de apoio
ao empreendedorismo e o que tem percebido ao longo dos anos
é que “grande parte dos empreendedores não tem sensibilidade
para a componente financeira do seu negócio, o que acaba,
muitas vezes, por comprometer o seu sucesso”. “Queremos
empresas mais fortes do ponto de vista financeiro, motivo pelo
qual esta sessão é da maior importância”, referiu ainda.
No programa, para além da apresentação do projeto financiado
Ribatejo InovFin, esteve integrado o painel “Introdução aos
mapas financeiros: desmistifique a demonstração de resultados,
o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa” e “KPIS: fique a
conhecer os indicadores-chave operacionais e financeiros para
o seu negócio”, para além da apresentação de casos práticos que
ilustram as matérias.
As sessões possibilitaram, desta forma, uma verdadeira visita
guiada aos principais conceitos de contabilidade e finanças,
nomeadamente aos principais mapas utilizados e sua importância, e aos indicadores (KPIs) mais utilizados. A explicação dos
mapas e conceitos associados teve por base um caso prático que
as empresas foram desafiadas a compreender e todas as questões das empresas foram sendo esclarecidas e respondidas ao
longo da sessão.

PROGRAMA DO WORKSHOP 25 DE JUNHO, 2019 - SANTARÉM
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FUNDO DE MANEIO E PLANEAMENTO DE CAIXA
_

NERSANT educa empresas para a gestão de tesouraria e
planeamento do fluxo de caixa
Embora sejam absolutamente fundamentais para o equilíbrio financeiro das empresas, a gestão do fundo de maneio e do planeamento
de caixa nem sempre é tarefa fácil para os empreendedores e
gestores de pequenos negócios. Foi tendo em conta esta dificuldade
que a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém,
através deste projeto financiado Ribatejo InovFin, decidiu incluir
o tema nas suas ações de capacitação para pequenos negócios.
Depois de ter esclarecido os empresários de Santarém, a sessão
seguiu para Ourém.

STARTUP
SANTARÉM

STARTUP
OURÉM

10
JULHO
2019

11
SETEMBRO
2019

De facto, se analisarmos o dia-a-dia laboral de uma empresa,
sobretudo do setor industrial, percebemos que a função comercial, a função da produção, a função do aprovisionamento e até
a área dos recursos humanos, entram, muitas vezes, em conflito
com a área financeira. Não raras vezes, as exigências destes
setores têm um impacte direto no fundo de maneio e na caixa das
empresas.
Por outro lado, como nem todos os negócios recebem primeiro
dos clientes antes de pagarem a fornecedores, é importante
analisar as necessidades de fundo de maneio. Mesmo em
empresas saudáveis e economicamente viáveis, é normal gerarem-se necessidades de tesouraria de dimensão assinalável,
sobretudo quando o negócio cresce. Para que os empresários não
sejam surpreendidos por “buracos” de tesouraria que ponham em
causa o funcionamento das empresas, é fundamental o conhecimento de tais necessidades, no contexto dos fluxos de caixa
gerado pela empresa.
Para dar a conhecer a importância do fundo de maneio e do
planeamento de caixa no seio dos pequenos negócios, a NERSANT
realizou workshops sobre o tema que permitiram apoiar os participantes a compreender a importância e o impacto das questões da tesouraria no funcionamento e viabilidade de um projeto
empresarial e educar os presentes para a necessidade de saber
calcular as necessidades de fundo de maneio e fazer o planeamento de tesouraria.
Desta forma, ao longo das sessões de literacia financeira para
pequenos negócios, a NERSANT, para além de alertar a plateia
para a importância destas questões, facultou ainda algumas
ferramentas para as empresas poderem antecipar necessidades
de tesouraria e efetuar um planeamento de caixa saudável para o
seu negócio.

PROGRAMA DO WORKSHOP 11 DE SETEMRO, 2019 - OURÉM
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PLANEAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
_

Novas práticas de planeamento e orçamentação são
segredo de sucesso para uma gestão mais eficiente
O projeto financiado Ribatejo InovFin, levou até às Startups de
Santarém e Ourém, a sessão de capacitação “Planeamento
e Orçamentação”, onde deu a conhecer às empresas ferramentas de gestão para uma orçamentação simplificada.

STARTUP
SANTARÉM

STARTUP
OURÉM

19
SETEMBRO
2019

04
OUTUBRO
2019

Através das sessões, os participantes tiveram oportunidade de perceber como podem antecipar necessidades de
financiamento ao utilizar modelos de evolução simples do
seu negócio, como base na elaboração do orçamento anual
e respetivas revisões.
A explicação do tema esteve ao cargo da especialista
Fernanda Martins, da Rácios Consulting, que ainda apresentou métodos simplificados de modelização operacional
e financeira. Para além disso, foram ainda realizados exercícios práticos para melhor compreensão da temática. A
utilização de cenários otimistas e pessimistas como ferramentas de gestão de risco financeiro foi outro dos temas
abordados pela especialista.
Os presentes mostraram-se bastante satisfeitos com os
conhecimentos adquiridos e colocaram algumas questões
práticas e específicas relativas aos seus negócios, que
foram prontamente respondidas pela profissional.
O workshop sobre “Planeamento e Orçamentação”, que
integrou o ciclo de sessões de literacia financeira dinamizado pelo projeto financiado Ribatejo InovFin, teve como
objetivo permitir aos participantes como antecipar necessidades de financiamento e capacitar os pequenos negócios para o uso de ferramentas de gestão de risco financeiro.

PROGRAMA DO WORKSHOP 19 DE SETEMBRO, 2019 - SANTARÉM
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CONTROLO ORÇAMENTAL
_

Pequenos Negócios praticam controlo orçamental
O roadshow distrital do projeto financiado Ribatejo InovFin,
dinamizado pela NERSANT - Associação Empresarial da
Região de Santarém, esteve na Startup Santarém e na
Startup Ourém com um conjunto de microempresas da
região a facultar ensinamentos sobre as melhores técnicas
para realizar o controlo orçamental.
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O controlo de gestão atempado é um dos componentes da
solução para evitar surpresas de índole financeira, resultantes de desvios no desempenho das empresas. Foi esta
a premissa que levou a NERSANT, através do projeto financiado Ribatejo InovFin, a realizar os workshops de literacia
financeira para pequenos negócios sobre “Controlo Orçamental”, dando assim, continuidade ao workshop anterior
de “Planeamento e Orçamentação”.
O workshop passou primeiramente pela Startup Santarém
com esta sessão no dia 9 de outubro, seguindo-se na Startup
Ourém, no dia 06 de novembro, tendo dado a conhecer às
empresas presentes as boas práticas de controlo de resultados e boas práticas de controlo de fundo de maneio no
âmbito do controlo orçamental. A especialista convidada
para a explicação do tema foi Fernanda Martins, da Rácios
Consulting, que dedicou ainda grande parte do tempo do
workshop à realização conjunta, com as empresas, de exercícios práticos de identificação de desvios e justificações.
Com os conhecimentos e exercícios realizados, as startups e empresas presentes ficaram melhor preparadas
para simplificar a realização do seu controlo orçamental,
de forma a poder fazê-lo mais frequentemente e de forma
mais controlada.
Na sessão, foi explicado ainda o projeto que financiou o
workshop – o Ribatejo InovFin – que percorreu a região
com diversos workshops de literacia financeira para as
empresas.

PROGRAMA DO WORKSHOP 06 DE NOVEMBRO, 2019 - OURÉM
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EFICIÊNCIA DE PROCESSOS FINANCEIROS
_

Empresas aprendem a tornar processos financeiros mais
eficientes com a NERSANT
A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém,
esteve no dia 12 de novembro na Startup Santarém, e no dia
27 de novembro na Startup Ourém, para explicar às empresas
como tornar os seus processos financeiros mais eficientes.

STARTUP
SANTARÉM

STARTUP
OURÉM
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2019

27
NOVEMBRO
2019

É comum ver o tempo dos empresários, e das respetivas
áreas financeiras, ser absorvido com tarefas rotineiras
ligadas às finanças da empresa. Nesta sessão, a NERSANT
pretendeu dar a conhecer aos presentes técnicas e ferramentas que lhes permitam desbloquear tempo de tarefas
financeiras do dia-a-dia para e alocá-lo a tarefas de
maior valor acrescentado, como o controlo orçamental e
o planeamento financeiro. O objetivo foi reduzir o tempo
gasto em tarefas administrativas para libertar tempo para
planeamento financeiro e estratégico.
As sessões contaram com as explicações técnicas da
especialista Fernanda Martins, da Rácios Consulting, que
deu a conhecer técnicas para tornar os processos financeiros das empresas mais eficientes, trabalhando áreas
como “faturas, clientes e fornecedores”, “contas correntes
de clientes e fornecedores”, “tesouraria” e “contabilidade e
controlo de gestão”, uma vez que é bastante comum ver o
tempo dos empresários, e das respetivas áreas financeiras,
ser absorvido com tarefas rotineiras ligadas às finanças da
empresa.
Na agenda das sessões, houve ainda espaço para a colocação de questões, bem como para a realização conjunta e
assistida de diversos exercícios práticos.

PROGRAMA DO WORKSHOP 12 DE NOVEMBRO, 2019 - SANTARÉM
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OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS DOS PRODUTOS FINANCEIROS
_

Ribatejo InovFin capacitou empresas para a otimização
de custos dos produtos financeiros
“Otimização de custos dos produtos financeiros” foi o último
tema dinamizado no ciclo de literacia financeira para
pequenos negócios. A primeira sessão com o tema teve lugar
no dia 04 de dezembro na Startup Santarém, replicando-se
na Startup Ourém, no dia seguinte.

STARTUP
SANTARÉM
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OURÉM
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2019

05
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2019

Cada euro gasto a mais em custos financeiros, é um euro
que não é gasto na expansão do negócio e/ou a reduzir o
endividamento da empresa, além do que, os custos financeiros são um dos gastos relevantes das PMEs portuguesas.
Neste sentido, foi do maior interesse este workshop para
os pequenos negócios da região.
O workshop iniciou com a apresentação, pela NERSANT,
do projeto Ribatejo InovFin, seguindo-se a intervenção
do especialista Diogo Palha, da Rácios Consulting, que se
debruçou na abordagem dos temas “Financiamento da
atividade empresarial: principais necessidades e produtos
financeiros”, “Juros e Comissões: Conceitos e casos
práticos de cálculo do custo financeiro total”, “Estratégias
de financiamento: más práticas a evitar e boas práticas a
evitar”, e por fim, “Fontes de Financiamento alternativo:
Crowdfunding e o Peer Lending”.
No final, houve ainda espaço para questões por parte dos
empreendedores e empresários presentes.

PROGRAMA DO WORKSHOP 05 DE DEZEMBRO, 2019 - OURÉM
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1.4/
CICLO DE AÇÕES DE NETWORK ENTRE PMES E ENTIDADES FINANCIADORAS

6

Workshops

Descentralizados
pelo distrito de
Santarém

Mais de 130
participantes

A relação entre PMEs e Financiadores é quase sempre uma
relação tensa e com algumas dificuldades de compreensão
mútua, que dificulta a questão do financiamento da
economia. Com o objetivo de agilizar este relacionamento,
crucial para a competitividade empresarial da região do
Ribatejo, a NERSANT decidiu colocar no mesmo espaço
empreendedores e gestores de startups, bem como
algumas entidades financiadoras com linhas de apoio e
soluções financeiras disponíveis para este público. A título
exemplificativo, foram apresentadas “Soluções financeiras
para Startups”, “Soluções financeiras que privilegiam o
crescimento”, “Soluções financeiras que privilegiam a
Inovação” e a Linha de Apoio da Garval – “ADN Startup Up”,
entre outras linhas disponíveis.

bem-sucedidas, ou seja, com maior possibilidade de aprovação. As entidades referiram o apoio técnico da NERSANT
ao empreendedorismo e à criação de empresas, nomeadamente no apoio à conceção do plano de negócios, como
uma ajuda crucial ao sucesso das candidaturas a linhas de
crédito e soluções de financiamento. No final das apresentações dos workshops dinamizados, muitas foram as questões colocadas pelos presentes e que foram prontamente
respondidas pelas entidades presentes.

Para além da apresentação das soluções financeiras pelas
entidades financeiras (Caixa Geral de Depósitos, Banco
BPI, Banco Montepio, Caixa de Crédito Agrícola, Millennium
BCP, Novo Banco e Garval) que prontamente aceitarem
o convite de participação nas ações de network deram
ainda algumas dicas para a apresentação de candidaturas

A dinamização do Ciclo de network entre PME e entidades
financiadoras, proporcionou quer às empresas, quer às
entidades financiadoras (Banca, Sociedade de Garantia
Mútua, Private Equity), um maior conhecimento entre
as partes, através da apresentação de pontos de vista e
discussão de temáticas de interesse comum.

AÇÕES DE NETWORK REALIZADAS
LINHAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE MICRONEGÓCIOS
12 DE JULHO, 2019 | STARTUP SANTARÉM
NETWORK ENTRE PME E ENTIDADES FINANCEIRAS
24 DE SETEMBRO, 2019 | STARTUP SANTARÉM
NETWORK ENTRE PME E ENTIDADES FINANCEIRAS
17 DE OUTUBRO, 2019 | NERSANT, TORRES NOVAS
SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA MICRONEGÓCIOS
21 DE NOVEMBRO, 2019 | STARTUP SANTARÉM
NETWORK ENTRE PME E ENTIDADES FINANCEIRAS
28 DE NOVEMBRO, 2019 | STARTUP SANTARÉM
SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA MICRONEGÓCIOS
12 DE DEZEMBRO, 2019 | NERSANT, TORRES NOVAS

Este ciclo de ações permitiu ainda a apresentação de
projeto, por parte dos empreendedores e PME, que procuravam financiamento, a par de reuniões individuais entre
estes e as entidades financiadoras.
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2/
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODELOS DE FINANCIAMENTO E DE CRESCIMENTO

2.1/
ESTUDOS NA TEMÁTICA DE INOVAÇÃO E MODELOS DE FINANCIAMENTO
HANDBOOK PARA
A INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

O handbook “Inovação tecnológica” assentou no levantamento e sistematização de informação sobre novos processos e tecnologias, que permite promover a inovação tecnológicas nas PME, com enfoque na região do Ribatejo. O handbook constitui-se como um
documento prático, de fácil leitura e apelativo, que permite sensibilizar as PME para a
temática da inovação e para a sua relevância num mercado cada vez mais competitivo e
global.
Apresentamos de seguida, de forma sucinta, os principais conteúdos que podem ser
encontrados no handbook “Inovação tecnológica” e que permitem desde já sensibilizar e
mobilizar as PME da região do Ribatejo para a inovação tecnológica.

CAPA DO HANDBOOK PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
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A INOVAÇÃO NAS PME
De acordo com a edição de 2019 do European Innovation Scoreboard, em 2018 Portugal foi
classificado como inovador moderado (classificação que tem mantido desde 2008), sendo
o 13º país mais inovador no conjunto dos 28 Estados-Membros da UE, tendo subido cinco
lugares face à posição que ocupava em 2016 (18.º lugar).

Em 2018 Portugal registou
um Summary Innovation
Index de 89,7 obtendo assim
o melhor resultado do grupo
dos inovadores moderados.
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OBSTÁCULOS À INOVAÇÃO CLASSIFICADOS PELAS EMPRESAS
PORTUGUESAS COM ATIVIDADES DE INOVAÇÃO NO PERÍODO 2014-2016

OBSTÁCULOS À INOVAÇÃO

TOTAL DE EMPRESAS COM
ATIVIDADES DE INOVAÇÃO (%)

Falta de financiamento interno para inovação

23,9

Falta de crédito ou capital privado

15,8

Custos com a inovação demasiado elevados

30,5

Falta de funcionários qualificados dentro da empresa

13,5

Falta de parceiros para colaborar

10,0

Dificuldades na obtenção de subsídios governamentais
ou subsídios para a inovação

23,3

Procura do mercado incerta para as suas ideias inovadoras

14,1

Demasiada concorrência no seu mercado

25,0
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Para as empresas que pretendem valorizar a sua abordagem à gestão interna da inovação,
destaca-se a importância dos conteúdos associados à secção “Planeamento da IDI”,
nomeadamente a definição de procedimentos para a gestão das atividades de IDI que
permitam a organização e sistematização das mesmas através da definição de metodologias, responsáveis e períodos para a sua realização.
De acordo com o Modelo de Planeamento da IDI segundo a norma NP4457:2007 de Gestão
da IDI, o Planeamento da IDI deverá ter em consideração três atividades:
1/ Gestão das interfaces e da produção de conhecimento;
2/ Gestão das ideias e avaliação de oportunidades;
3/ Planeamento de projetos de IDI.

Para enquadramento a nível regional, são apresentados exemplos de novos processos/
tecnologias com interesse para as PME do Ribatejo, desenvolvidos no seio de duas instituições I&D da Região.
A seleção de exemplos dos novos processos/tecnologias disponíveis com interesse para
as PME do Ribatejo teve como base os seguintes critérios:
• Existência de massa crítica nas entidades do sistema regional de inovação, nomeadamente no Instituto Politécnico de Tomar e no Instituto Politécnico de Leiria;
• Aplicabilidade dos novos processos/tecnologias aos setores mais relevantes da
Região;
• Grau de maturidade dos processos/tecnologias.
Assim, foram selecionados dez processos/tecnologias disponíveis com interesse para
as PME do Ribatejo e para cada um foi preparada uma ficha de apresentação e caracterização, que sintetizamos de seguida:
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SÍN T E SE D O S D E Z P R OCE S S O S/ T ECNOLOGI AS
C OM IN T ERE S SE PA R A AS P ME D O RIBAT E JO

KHEM - SISTEMA DE GESTÃO AGROMETEOROLÓGICA
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE TOMAR
http://portal2.ipt.pt/pt/

O sistema de gestão de análise de dados agrometeorológicos visa o apoio à gestão
de explorações agrícolas, com enfoque na agricultura de precisão.
Este sistema disponibiliza informação que permite uma gestão eficiente e ponderada da produção agrícola. Por exemplo, sinaliza a necessidade de rega, o tempo
de exposição solar e a temperatura do ar, e gera alertas para avisar o produtor
sobre o aumento do risco de doenças.

RESPONSÁVEL
CLARA AMARO
c.amaro@ipt.pt

CLIK - SISTEMA DE AQUISIÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE TOMAR
http://portal2.ipt.pt/pt/

RESPONSÁVEL
CLARA AMARO
c.amaro@ipt.pt

O sistema de aquisição, tratamento e comunicação de dados é uma tecnologia
para controlo de qualidade, gestão e otimização de processos, em tempo real.
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PASTA CERÂMICA COM INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE CASCA DE OVO

INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE TOMAR
http://portal2.ipt.pt/pt/

A tecnologia permite a utilização de casca de ovo, resíduo produzido pela indústria de derivados de ovo, em formulação de pastas cerâmicas para revestimento
poroso, substituindo o carbonato de cálcio (calcite), componente comum naquelas
pastas. A pasta cerâmica com incorporação de resíduos de casca de ovo é um
produto adequado para a fabricação de azulejos e pavimento, com aumento da
densidade e da resistência à flexão (mais adequado para pavimentos cerâmicos) e
diminuição de porosidade (menor absorção de água).

RESPONSÁVEL
CLARA AMARO
c.amaro@ipt.pt

SISTEMA DE COMPONENTES PARA MONTAGEM
MODULAR DE ZONAS HÚMIDAS ARTIFICIAIS
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE TOMAR
http://portal2.ipt.pt/pt/

RESPONSÁVEL
CLARA AMARO
c.amaro@ipt.pt

A tecnologia consiste num sistema modular, transportável e adaptável para
montagem de zonas húmidas artificiais permitindo o tratamento de águas residuais, domésticas ou industriais.
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EMBALAGEM COM SISTEMA DE FLUXO PROVOCADO P OR
SISTEMA DE ÊMBOLO MOVIDO POR EFEITO MAGNÉTICO
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA
https://www.ipleiria.pt/

A presente invenção diz respeito a uma embalagem que integra um anel externo
constituído por um íman ou um metal magnetizável que desencadeia o fluxo dos
produtos que estão contidos no seu interior.

RESPONSÁVEL
JOSÉ FRADE
jose.frade@ipleiria.pt

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE MEL EM PÓ
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA
https://www.ipleiria.pt/

RESPONSÁVEL
MARIA MANUEL GIL
maria.m.gil@ipleiria.pt

A presente invenção diz respeito a um processo de produção de mel em pó, que
consiste nas seguintes etapas: adição de alginato de sódio em proporção com o
mel de 1:0,25; liofilização e trituração do mel; e armazenamento num recipiente
fechado.
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA
https://www.ipleiria.pt/

A presente tecnologia diz respeito a um sistema de vigilância para veículos automóveis,
capaz de adquirir a informação relativa ao funcionamento de um veículo, nomeadamente
o valor dos vários sensores e parâmetros de funcionamento, através do conector de diagnóstico OBD/OBDII.
Em paralelo, são também adquiridas as variáveis para caraterização do estado dinâmico
do veículo (acelerómetro, giroscópio e magnetómetro, segundo os eixos x, y e z) e a posição
geográfica do veículo (GPS).

RESPONSÁVEL
CARLOS FERREIRA

coord.veh.tesp.estg@ipleiria.pt

SÉRGIO SANTOS

ssantos@ipleiria.pt

DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO
E DE DOSEAMENTO PARA MICROINJEÇÃO
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA
https://www.ipleiria.pt/

RESPONSÁVEL
JOÃO MATIAS

joao.matias@ipleiria.pt

JOEL VASCO
joel.vasco@ipleiria.pt

FÁTIMA BARREIROS
fatima.barreiros@ipleiria.pt

CARLOS SOUSA
carlos.sousa@ipleiria.pt

FERNANDO ROMEIRO
fernando.romeiro@ipleiria.pt

A presente tecnologia diz respeito a um dispositivo de alimentação e de doseamento para microinjeção que integra soluções construtivas inovadoras relativamente às disponíveis no mercado.
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PELÍCULA COMESTÍVEL ACONDICIONADORA DE
ALIMENTOS E RESPETIVO PROCESSO DE FABRICO
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA
https://www.ipleiria.pt/

A presente invenção diz respeito a uma embalagem comestível alimentar ativa e
biodegradável composta por ingredientes bioativos (tais como frações etanólicas
e hidroetanólicas de algas marinhas) para aplicação em matrizes alimentares
com elevado teor de gordura suscetível de oxidação, nomeadamente peixe gordo
sujeito a ultracongelação.

RESPONSÁVEL
MARCO LEMOS
marco.lemos@ipleiria.pt

EQUIPAMENTO DE FABRICO ADITIVO PARA
A PRODUÇÃO DE COMPONENTES EM VIDRO
INSTITUIÇÃO DE I&D
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA
https://www.ipleiria.pt/

RESPONSÁVEL
ARTUR MATEUS
artur.mateus@ipleiria.pt

A presente invenção diz respeito a um equipamento de fabrico aditivo de componentes em vidro multicolor, fornecido sob a forma de varetas, que apresenta
um reservatório de material (vidro sob a forma de varetas de diferentes cores e
diâmetros), um alimentador de material automatizado, um acumulador de calor,
um sistema de projeção de pós de vidro de diferentes cores e uma fonte de calor.
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BENCHMARK DE
MECANISMOS
DISPONÍVEIS PARA
FINANCIAMENTO
DA INOVAÇÃO, EM
PARTICULAR A NÍVEL
EUROPEU
PRODUÇÃO DE
HANDBOOK

Para a persecução dos objetivos do Benchmark foi efetuado o levantamento e recolha
da informação disponível sobre políticas e estratégias de financiamento da inovação na
Europa e em Portugal, com destaque para o Portugal 2020 e Horizonte 2020. Foi efetuada
uma avaliação comparativa a cada mecanismo, identificando-se as vantagens e desvantagens dos diferentes mecanismos disponíveis para financiamento da inovação a nível
nacional e europeu. Esta avaliação permitiu a identificação das principais recomendações
para acesso aos mecanismos nacionais e europeus de financiamento da inovação analisados, bem como desenvolver informação de apoio à tomada de decisão entre a opção por
um mecanismo nacional ou um mecanismo europeu por parte das PME.
O resultado deste estudo foi plasmado num handbook que sistematizou a informação
sobre os mecanismos de financiamento da inovação que se encontram disponíveis, sobretudo a nível europeu, o qual constitui uma ferramenta de informação e qualificação e com
informação estruturada e simplificada, de modo a permitir uma fácil leitura.

CAPA DO HANDBOOK

Apresentamos de seguida, de forma sucinta, os principais conteúdos do “Benchmark de
mecanismos disponíveis para financiamento da inovação, em particular a nível europeu”
que podem ser encontrados no handbook e que permitem sensibilizar e mobilizar as PME
da região do Ribatejo para a inovação.
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PRINCIPAIS PROGRAMAS/SISTEMAS DE INCENTIVOS
NACIONAIS E EUROPEUS
Para o financiamento de iniciativas de inovação promovidas pelas PME do Ribatejo,
conforme mencionado anteriormente, encontra-se disponível um conjunto de programas/
sistemas de incentivo nacionais e europeus, com destaque para:

A pensar no período pós-2020, o Governo Português e a Comissão Europeia já estão a
preparar os próximos programas/sistemas de incentivo para o financiamento de iniciativas de inovação, com destaque para:
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PRINCIPAIS MECANISMOS NACIONAIS E EUROPEUS
No estudo de benchmark realizado foram identificados os principais mecanismos nacionais e europeus de financiamento da inovação dentro dos programas apresentados anteriormente.

A informação detalhada de cada mecanismo de financiamento, em concreto, o âmbito
e objetivos, as principais despesas elegíveis, a natureza e taxa de apoio, encontram-se
disponíveis nas fichas-síntese elaboradas, disponíveis para consulta no portal do projeto
Ribatejo InovFin, em www.inovfin.pt.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS MECANISMOS NACIONAIS E EUROPEUS
Apresentamos uma análise comparativa dos mecanismos nacionais e europeus para
financiamento da inovação, procurando-se transmitir informação relevante para o apoio à
tomada de decisão. A análise comparativa está estruturada nas seguintes áreas:
•

Tipologia dos apoios concedidos;

•

Natureza dos beneficiários;

•

Tipologia dos projetos apoiados;

•

Tipologia das despesas apoiadas.

ANÁLISE COMPARATIVA POR TIPOLOGIA DE APOIOS CONCEDIDOS
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ANÁLISE COMPARATIVA POR NATUREZA DOS BENEFICIÁRIOS

ANÁLISE COMPARATIVA POR TIPOLOGIA DOS PROJETOS APOIADOS

LEGENDA: TRL 1 Princípios básicos observados | TRL 2 Formulação do conceito tecnológico | TRL 3 Prova de conceito experimental | TRL 4 Validação da tecnologia em laboratório | TRL 5 Validação de tecnologia em ambiente relevante (semi-industrial) | TRL 6 Demonstração da tecnologia em ambiente relevante (semi-industrial) | TRL 7 Demonstração do protótipo do sistema em
ambiente operacional | TRL 8 Sistema completo e qualificado | TRL 9 Sistema aprovado em ambiente de produção de série
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ANÁLISE COMPARATIVA POR TIPOLOGIA DAS DESPESAS APOIADAS
MECANISMOS DE FINANCIAMENTO NACIONAIS
LEGENDA:
+ Ligeiramente Enquadrável | ++ Muito Enquadrável | +++ Extremamente Enquadrável
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ANÁLISE COMPARATIVA POR TIPOLOGIA DAS DESPESAS APOIADAS
MECANISMOS DE FINANCIAMENTO EUROPEUS
LEGENDA:
+ Ligeiramente Enquadrável | ++ Muito Enquadrável | +++ Extremamente Enquadrável

[ 52 ]

_

BROCHURA INFORMATIVA
DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
RIBATEJO INOVFIN

RECOMENDAÇÕES
No caso de recurso aos mecanismos de financiamento, apresenta-se um conjunto de
recomendações a ter em atenção pelas PME, agrupadas nas seguintes áreas:
• Condições de acesso do promotor;
• Condições de acesso do projeto;
• Alinhamento do projeto com o promotor e com os objetivos e prioridades do mecanismo;
• Execução/gestão do projeto.

CONDIÇÕES DE ACESSO DO PROMOTOR
Antes do promotor [PME] se candidatar a um mecanismo de financiamento da inovação
deve avaliar se respeita as condições de acesso, nomeadamente as inscritas na legislação
que regula o mecanismo. Nesta legislação existe tipicamente um conjunto de critérios aos
quais o promotor deve obedecer. Tipicamente, alguns critérios comuns são:

1/ Estar legalmente constituído e dispor de contabilidade organizada;
2/ Não ser uma empresa em dificuldade e não ter salários em atraso;
3/ Ter a situação tributária e contributiva regularizada;
4/ Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada e/ou demonstrar ter capacidade de financiamento da operação.

CONDIÇÕES DE ACESSO DO PROJETO
Em paralelo à avaliação das condições do promotor, deve ser realizada uma análise para
verificar que o projeto perspetivado também cumpre as regras de acesso inscritas na
legislação que regula o mecanismo. Nesse sentido, destacam-se alguns critérios geralmente avaliados em projetos que ainda vão ser implementados (o que não acontece no
caso de mecanismos que apoiam atividades já realizadas – e.g. SIFIDE II):

1/ Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos (nomeadamente não incluir despesas anteriores à data da candidatura);
2/ Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento
para a realização do projeto;
3/ Respeitar o limite das durações definidas para os projetos a apoiar;
4/ Iniciar a execução do projeto dentro dos prazos estabelecidos (tipicamente, 6 meses após a comunicação da aprovação).
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ALINHAMENTO DO PROJETO COM O PROMOTOR E COM OS OBJETIVOS
E PRIORIDADES DO MECANISMO
Este é um dos principais aspetos que um promotor deve ter em conta de forma a alinhar o
projeto com o referencial de análise do mérito que irá ser utilizado na avaliação.
Assim, recomenda-se que, aquando da conceção de um projeto, sejam analisados, para
além de outros, os seguintes aspetos:

1/ Estar legalmente constituído e dispor de contabilidade organizada;
2/ Não ser uma empresa em dificuldade e não ter salários em atraso;
3/ Ter a situação tributária e contributiva regularizada;
4/ Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada e/ou demonstrar ter capacidade de financiamento da operação.

EXECUÇÃO/GESTÃO DO PROJETO
Por último, mas não menos importante, após aprovação do projeto deve haver uma monitorização minuciosa da sua execução técnica/física e financeira, sendo importante haver
um responsável/gestor do projeto que efetue um acompanhamento das metas, obrigações e riscos, durante e após a execução, possibilitando ações corretivas atempadas.
Um outro ponto a ter em consideração, quer aquando da definição dos investimentos,
quer aquando da sua adjudicação, é de que estes devem ser efetuados em condições de
mercado e a fornecedores com capacidade.
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HANDBOOK SOBRE
NOVOS MECANISMOS
DE FINANCIAMENTO,
BASEADOS NA WEB

O presente trabalho analisa, sistematiza e descreve as principais características dos
mecanismos de financiamento baseados na web, de forma a dar a conhecer os respetivos
modelos de financiamento, incluindo os principais aspetos a ter em consideração no caso
de recurso a cada um dos mecanismos. Destacam-se dos mais relevantes mecanismos
de financiamento baseados na web, o caso dos serviços de crowdfunding, crowdsourcing,
Peer-to-Peer e das Fintech.
A nível de crowdfunding foram identificados os casos das plataformas internacionais
Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe e Crowdrise, e das plataformas nacionais PLL e PortugalCrowd. No que diz respeito ao crowdsourcing, a pesquisa realizada permitiu identificar,
por exemplo, a plataforma disponibilizada pela empresa portuguesa InoCrowd. No caso do
financiamento Peer-to-Peer foram identificadas as plataformas Lending Club, Prosper,
Upstar e Peerform. De entre as diversas plataformas identificadas, foram exploradas em
maior detalhe as portuguesas Raize e GoParity e as plataformas internacionais Crowdcube,
Indigogo e Seedrs. No caso das Fintech, foram analisadas as tendências para os próximos
anos, os impactos no setor bancário (que passa atualmente por uma revolução digital), e
os principais meios de financiamento oferecidos às PME, tendo ainda sido realizado um
levantamento de informação relacionada com regulamentação europeia.
Foram ainda detalhadas neste trabalho algumas fichas síntese de mecanismos de financiamento colaborativo e exemplos de plataformas de financiamento baseadas na web que
têm por base estes mecanismos, incluindo casos de sucesso decorrentes desta abordagem. As fichas síntese apresentam uma descrição do mecanismo, ou plataforma, e
identificam, de modo sintético, as suas principais características, que estão disponíveis
para consulta no website do projeto, na área da documentação, em www.inovfin.pt.

EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO: DA BANCA À WEB
Modelos tradicionais de financiamento
As PME encontram-se em desvantagem face às grandes empresas em relação ao acesso
ao financiamento.
Tradicionalmente, a fonte de financiamento alheio mais acessível às PME é a banca.
Exemplos de operações de financiamento tradicional através da banca:

CRÉDITO
BANCÁRIO

CONTAS
CORRENTES
CAUCIONADAS

LEASING

FACTORING
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FINANCIAMENTO
BANCÁRIO

DESCRIÇÃO

CRÉDITO
BANCÁRIO

O Banco disponibiliza a totalidade da quantia contratada, sendo que, em troca, as empresas pagam juros
desde a sua concessão. É uma modalidade adequada
para investimentos de longo prazo. Os empréstimos,
por norma, são apenas concedidos mediante a apresentação de uma garantia real ou da existência de
fiador.

CONTAS
CORRENTES
CAUCIONADAS

Trata-se de uma conta aberta, onde o banco coloca
à disposição um determinado capital para cobrir as
necessidades pontuais de financiamento da empresa.
Pagam-se juros pela parte do capital utilizado e uma
pequena comissão sobre o saldo remanescente. Dá
o nome de caucionada, visto que o banco detém uma
caução no seu valor total ou parcial. Este instrumento,
apesar de acessível e comum no tecido empresarial,
é relevante para necessidades de financiamento de
tesouraria, e não para a realização de investimentos.

LEASING

Instrumento de financiamento de ativos fixos a médio/
longo prazo. Consiste num contrato em que se aluga um
bem por prestações com uma opção final de compra
(por exemplo, veículos). Tem como vantagens: 100%
financiamento; prestações fiscalmente dedutíveis; e
não são exigidas garantias.

FACTORING

Trata-se de um sistema de cobrança de vendas a
crédito, em que a empresa recebe antecipadamente
do banco as faturas que emite aos seus clientes,
que depois pagarão ao banco em vez de pagarem à
empresa. Existem custos associados à contratação
deste produto bancário.
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Outros modelos de financiamento
Outras formas alternativas de financiamento, tipicamente adaptadas a projetos inovadores, emergiram fora dos sistemas tradicionais, e que ligam pessoas/empresas à procura
de dinheiro a pessoas/empresas que estão disponíveis para investir são:

BUSINESS
ANGELS

SOCIEDADE DE
CAPITAL DE RISCO

Empreendedores de sucesso que
investem o seu dinheiro e know how

Grupos de investidores que financiam
empresas em participações temporárias e
minoritárias

Em troca de % do capital

Associado a aumento de capital

Intervenção na gestão da empresa

Não intervêm na gestão da empresa

Fins para além de financeiros

Fins meramente financeiros
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Novas tendências de financiamento
Alicerçado nos avanços tecnológicos associados ao desenvolvimento da internet e
assentes no conceito de crowdsourcing
foram desenvolvidos e potenciados modelos
de financiamento coletivo, crowdfunding
através de plataformas ou websites.
O surgimento destas plataformas, permitiu
uma democratização do investimento em
empresas e projetos recentes, acessível a
apoiantes, admiradores e investidores.

CROWDFUNDING
“o tipo de financiamento de entidades, ou
das suas atividades e projetos, através do
seu registo em plataformas eletrónicas
acessíveis através da Internet , a partir das
quais procedem à angariação de parcelas
de investimento provenientes de um ou
vários inve stidores individuais”
Lei nº.102/2015, de 24 de Agosto

É possível, assim, reunir financiamento de
pequenos investidores, dispersos globalmente.

FINTECH
“É um termo apelativo usado para os
rápidos desenvolvimentos nos serviços
financeiros e que são guiados pelas tecnologias digitais”. Conceito muito amplo
que engloba empresas fornecedoras
de serviços financeiros assentes em
novos modelos de negócio, ou não e que
recorram às novas tecnologias.
OCDE, 2018, Financial Markets, Insurance
and Private Pensions: Digitalization and
Finance.
De notar que o termo fintech tem um
âmbito muito alargado, representado
serviços financeiros de largo espetro.

Apresenta-se também uma alternativa, baseada na web que permite gerar
poupança e, assim, potenciar a capacidade
financeira das PME: fintech que prestam
serviços de operações bancárias.
Estas fintech operam modelos de negócio
inovadores, que oferecem serviços bancários digitais mais práticos, menos burocráticos e com custos mais baixos, comparando com os serviços tradicionais.
Esta abordagem irá gerar poupança e, indiretamente, potenciar as capacidades de
investimento.
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MECANISMOS DE FINANCIAMENTO BASEADOS NA WEB
As plataformas e agentes web podem apresentar 2 formas principais de relação entre
empresas/empreendedores e investidores:

Permitem a apresentação das empresas e suas
campanhas de angariação aos investidores, eliminando
os intermediários bancários, diminuindo custos e
aumentando a visibilidade das empresas /produtos
perante uma base alargada de stakeholders. A escolha
da campanha a financiar recai sobre os investidores.

Reúnem os investimentos e financiam as empresas
por meio de soluções financeiras de crédito.
A distribuição e a atribuição do financiamento
é disponibilizado pela plataforma às empresas
requerentes, na forma de mercado ou bolsa de crédito.

[ 59 ]
Transversal a todos os mecanismos de crowdfunding, é a importância relacionada com a
notoriedade da empresa/empreendedor, pelo que as iniciativas de marketing são essenciais para o sucesso destas operações.
Caso seja desenvolvido de forma correta, apresenta uma vantagem competitiva significativa, por promover a capacitação da promoção e relação com stakeholders, beneficiando a
diretamente a empresa, para além da campanha.
Este desenvolvimento de marketing é um processo que requer um comprometimento
com a divulgação da mensagem e visão para a atividade a financiar, pois estes sentidos
de pertença e identificação com a marca por parte dos investidores são fatores determinantes no sucesso destas iniciativas.
Por outro lado, uma empresa que não identifique esta necessidade de forma conveniente,
irá estar fragilizada na abordagem a estes mecanismos.
Consideram-se em Portugal 4 mecanismos subjacentes ao conceito de crowdfunding:

CROWDFUNDING

_

DONATION

Recebimento de um donativo, com ou sem entrega de
uma contrapartida não pecuniária

REWARD

Obrigação a prestação do produto ou serviço financiado, em contrapartida pelo financiamento obtido

EQUITY

Remuneração do financiamento obtido através de uma
participação no respetivo capital social, distribuição
de dividendos ou partilha de lucros

LOAN

Remuneração do financiamento obtido através do
pagamento de juros fixados no momento da angariação

Lei nº102/2015, de 24 de Agosto - Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo.
Diário da República

Foram produzidas as fichas síntese de cada mecanismo de financiamento colaborativo,
com uma descrição do mecanismo e as suas principais características, que estão disponíveis para consulta no portal do projeto Ribatejo InovFin, em www.inovfin.pt.
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PLATAFORMAS DE SERVIÇOS DE FINANCIAMENTO BASEADOS NA WEB
Os mecanismos de financiamento baseados na web podem ser operacionalizados de diferentes formas, e apresentar especificidades de acordo com as plataformas web, em que
são disponibilizados.
Em suma, os mecanismos de financiamento baseados na web e a alternativa baseada na
web considerados são:

MECANISMOS DE FINANCIAMENTO BASEADOS NA WEB

São dadas como exemplo as seguintes plataformas web:

REWARD CROWDFUNDING

REWARD CROWDFUNDING

EQUITY CROWDFUNDING

REWARD CROWDFUNDING
EQUITY CROWDFUNDING

LOAN CROWDFUNDING

SERVIÇO BANCÁRIO
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CONCLUSÕES, TENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES

Conclusões
O financiamento baseado na web, consiste maioritariamente em diferentes mecanismos
de crowdfunding, que permitem o contacto direto com milhões de investidores, eliminando todos os intermediários bancários, diminuindo custos e aumentando a visibilidade
das empresas.
Assim, verifica-se que o crowdfunding apresenta algumas características diferenciadoras
em relação aos meios de financiamento mais tradicionais, das quais resultam em vantagens para as empresas.

Tendências
Os mecanismos de financiamento web são uma tendência recente e que apresenta um
acentuado crescimento. Este crescimento e difusão poderão ser consubstanciados com o
surgimento de novas empresas prestadoras de serviços e plataformas web, gerando uma
consciencialização global destes meios como alternativas concretas de financiamento.
Relativamente às alternativas de poupança proporcionadas pelas fintech de serviços
bancários, prevê-se que haja uma sinergia entre estas e a banca:
• A banca poderá beneficiar com o ganho de velocidade na implementação de novos
serviços.
• As fintech poderão impulsionar os seus planos de penetração no mercado, por acesso
a novos clientes e ganhos de credibilidade.
Prevê-se que os mecanismos e plataformas de crowdfunding tenham uma maior diversificação de atores, cada vez mais especializados a nível operacional, setorial e territorial.
Após esta diversificação prevê-se que haja uma tendência contrária, de seleção, e que
apenas algumas dessas plataformas se estabeleçam efetivamente no mercado como
atores relevantes.
Este crescimento irá implicar, uma crescente profissionalização e especificação, pelo
que será necessária uma maior atenção e uma utilização cada vez mais estratégica das
oportunidades disponibilizadas, havendo a necessidade de educação mais completa dos
participantes.
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Recomendações
Tendo em conta os diferentes mecanismos e plataformas existentes, são determinantes
avaliação e planeamento das necessidades de financiamento.
O recurso às fintech prestadoras de serviços bancários é transversal a nível setorial e pode
ser uma medida de interesse ao ser encarado como uma nova forma de reduzir custos
operacionais recorrentes e que pode possibilitar o investimento próprio, pela poupança
que gera.
Esta abordagem pode coexistir com qualquer outra atividade de financiamento.
De forma transversal, é necessário considerar as estratégias de comunicação e marketing
a adotar, pois para além do financiamento possível, os ganhos de notoriedade associados
à exposição global podem revelar-se muito expressivos.
A par do benefício que é a notoriedade, existe o risco de exposição à concorrência, pois
não se prevê a existência de acordos de confidencialidade. Assim, é recomendável atender
à informação divulgada, pois pode ser necessário recorrer a iniciativas de proteção de
propriedade industrial.
A escolha do mecanismo a adotar irá depender das necessidades especificas de cada
caso. Relembramos:

REWARD
CROWDFUNDING

LOAN
CROWDFUNDING

EQUITY
CROWDFUNDING

• Financiamento para desenvolvimento e produção de novos produtos, que poderão ser
utilizados como recompensas
• Para testes de mercado e provas de conceito, através da análise da adesão e do feedback
• Compromete o investimento apenas com o desenvolvimento do produto/serviço alvo da
campanha.

• Financiamento pontual para reforço de tesouraria ou realizar projetos que envolvam
mais que o desenvolvimento de um produto/serviço
• Capacidade da empresa para estruturar plano de reembolso
• Compromete o investimento desde o presente até ao final do reembolso

• Financiamento para além de um produto, pode ser associado ao cariz inovador da
empresa
• Tem o capital pouco disperso
• Compromete o investimento com o sucesso futuro previsto
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É necessário atender às especificidades sectoriais de cada plataforma e basear a escolha
naquela que reúna um conjunto mais representativo dos stakeholders desejados para o
sucesso da campanha de angariação. É importante uma atenta contabilização de custos.
A par do retorno aos investidores, através de produtos, serviços, juros ou dividendos, e
das comissões devidas à plataforma, há que prever e contabilizar o custo dos serviços
que possam ser requeridos e estar relacionados, nomeadamente: seguros, apoio jurídico,
contabilístico e tributário, marketing e publicidade, ou contratos de depósito (para o recebimento dos valores angariados).
Em suma, mediante a operação/critério da PME, assim se sugere recorrer ao financiamento tradicional através da banca ou a novas tendências de financiamento.

COMPARAÇÃO ENTRE MECANISMOS DE FINANCIAMENTO: INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, BUSINESS ANGELS, CAPITAL DE RISCO E CROWDFUNDING

CRITÉRIO

BANCA

BUSINESS ANGELS

CAPITAL DE RISCO

CROWDFUNDING

REQUER PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL DA EMPRESA

Não

Tipicamente, sim

Sim

Apenas equity
crowdfunding

EXIGE GARANTIAS

Sim

Tipicamente, não

Tipicamente, não

Não

ACESSÍVEL A PME E STARTUP

Tipicamente, não

Sim

Sim

Sim

REQUER INVESTIMENTO
EM MARKETING

Não

Tipicamente, não

Tipicamente, não

Sim

ELEVADA FLEXIBILIDADE NAS
CONDIÇÕES DE ACESSO

Não

Tipicamente, sim

Tipicamente, sim

Sim

ELEVADOS CUSTOS DE
FINANCIAMENTO

Sim

Não

Não

Não

PROPENSÃO AO RISCO

Não

Tipicamente, sim

Tipicamente, sim

Sim

APOIA NA GESTÃO DA EMPRESA

Não

Tipicamente, sim

Tipicamente, não

Tipicamente, não

FUNCIONA COMO PLATAFORMA
DE LANÇAMENTO DE NOVOS
PRODUTOS/ SERVIÇOS

Não

Não

Não

Sim

PODE DISPONIBILIZAR ELEVADOS
MONTANTES PARA FINANCIAMENTO

Sim

Sim

Tipicamente, não

Sim

POSSIBILIDADE DE
FINANCIAMENTO VIA WEB

Não

Não

Não

Sim
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2.2/
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA LITERACIA FINANCEIRA EM TEMÁTICAS DE INOVAÇÃO

CICLOS DE
WORKSHOPS NA ÁREA
DE INOVAÇÃO

Uma aposta na qualificação e no aumento de competências dos recursos humanos da
região, em temas fundamentais de inovação. O ciclo contou com especialistas nacionais e
internacionais e com a participação de cerca de 140 participantes.

6

Workshops

6

Temas

Mais de 140
participantes

TEMAS
A GESTÃO DA INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS
06 DE JUNHO, 2019
STARTUP SANTARÉM
Daniel Bessa esteve na Startup Santarém a explicar como
se faz a gestão de inovação nas PME
“É necessário trazer a inovação para o topo das prioridades
das empresas”
No dia 06 de junho a NERSANT arrancou o ciclo de seis
workshops dedicados à capacitação das PME em temáticas relacionadas com inovação. O workshop iniciou-se
com a intervenção de Filipe Borgas (Presidente do Núcleo
NERSANT de Santarém) e com a apresentação por Ana
Carina Costa do projeto Ribatejo INOVFIN, no qual se inseriu
a sessão.
O economista Daniel Bessa esteve na Startup Santarém
no dia 6 de junho, a convite da NERSANT - Associação
Empresarial da Região de Santarém, para partilhar a sua
experiência de largos anos a liderar projetos de inovação
nas PME. Na sessão, realizada ao abrigo do projeto financiado Ribatejo InovFin, o também ex-ministro da economia
despertou os empresários presentes para a necessidade
urgente de apostar nesta área.
“Embora seja um conceito que voltou a estar na moda, a
inovação é de sempre. Não há vida sem adaptação. Isto é
o conceito mais elementar da biologia. Sobrevive quem se
adaptar melhor”, começou por dizer Daniel Bessa, perante
os cerca de 40 empresários que se deslocaram à Startup
Santarém para o ouvir falar sobre gestão da inovação das
PME.
“Agora, o que impressiona é a aceleração que a vida teve.
Sinto de forma avassaladora que há uma aceleração brutal
na forma como as coisas funcionam. A inovação é, por

isso, urgente. É necessário despertar as empresas para
este tema. A inovação deve estar no topo da agenda das
empresas”, continuou o profissional, que foi Diretor-Geral
da Cotec - Associação Empresarial para a Inovação de 2009
a 2016.
Daniel Bessa continuou a sua intervenção deixando um
primeiro conselho às empresas: “Não há gestão sem organigrama. Alguém tem de tratar da inovação. Naturalmente
que no seio de muitas PME não faz sentido haver um departamento de inovação, mas é efetivamente necessário
que alguém trate destes processos”, rematou, acrescentando logo de seguida que esse profissional poderá estar
ligado a qualquer área. “Tudo depende dos objetivos de
inovação definidos pela empresa. Se a empresa entender
que inovação é ouvir o cliente e satisfazê-lo totalmente,
faz sentido que seja a área comercial a assumir a inovação.
Se a empresa entender que a rapidez na entrega de encomendas é a sua inovação, pode-se atribuir esta tarefa a
alguém ligado ao chão de fábrica e aos processos fabris. Se
a inovação passar pelos fornecedores, em ter os melhores
equipamentos, pode ser atribuída a alguém ligado às
compras, que analise os melhores meios, equipamentos,
máquinas e materiais a adquirir. Se a inovação for vender
para mercados que ninguém vende, talvez alguém ligado
aos mercados externos seja a solução. Pode, ainda, ser
alguém ligado ao digital – esta área tem de estar na frente
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da preocupação de qualquer empresa”, concluiu, acrescentando que a inovação pode estar em qualquer processo e
não só a criação de soluções altamente tecnológicas, como
tantas vezes é conotada.
Por fim, o ex-ministro da economia elencou algumas das
responsabilidades que podem estar associadas a este
profissional, como “saber exprimir muito bem o problema
que a empresa pretende resolver, definir e conhecer muito
bem os objetivos de inovação da empresa para que o seu
relacionamento com as universidades e centros tecnológicos seja feito de forma eficaz”. Para além disso, o profissional pode criar “um sistema de gestão de ideias acessível
a todos - muitas vezes as melhores ideias têm origem nos
operários fabris” e até um “sistema de gestão do conhecimento, para que se garanta a partilha do mesmo entre
todos”.
Para além da intervenção de Daniel Bessa, a sessão contou
com o contributo da SPI, na pessoa de Susana Seabra, que
falou sobre a implementação de processos de DNP (desenvolvimento de novos produtos) e DNS (desenvolvimento de
novos serviços), com incidência na importância do desenvolvimento de novos produtos e serviços, das necessidades latentes dos clientes, geração de ideias, seleção
de alternativas e características do produto/serviço. Na
oratória, a profissional explicou que a criatividade não é um
talento, mas sim uma competência que se pode aprender,
dando posteriormente diversas ferramentas para o efeito.
Foram ainda apresentados casos de sucesso de empresas
com boas práticas de implementação de processos de
inovação, e que representam casos de sucesso na área
da inovação, contando com os oradores Magno Santos da
empresa EVOLEO Technologies e Guilherme Cardo da JPM
Industry.
Seguiu-se uma mesa redonda de debate do tema, que foi
também alargado à plateia, resultando num momento de
partilha, nomeadamente sobre a importância do financiamento de projeto de Investigação e Desenvolvimento
(por exemplog através do Portugal 2020), a necessidade
de proteger os produtos inovadores através de patentes e
licenciamento, entre outros tópicos de interesse.
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A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL E DO BLOCKCHAIN NAS PME
26 DE JUNHO, 2019
NÚCLEO NERSANT DE ABRANTES, TECNOPÓLO

Luís Paulo Reis do Laboratório de Inteligência Artificial e
Ciência de Computadores da Universidade do Porto, foi o
orador convidado
Abrantes recebeu workshop sobre a importância da inteligência artificial e do blockchain para as PME
A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém
levou até Abrantes o projeto financiado Ribatejo InovFin, a
fim de despertar as empresas desta região para a importância da tecnologia no seio das empresas. Inteligência artificial e blockchain foram o tema em debate, que contou com
o contributo do professor especialista Luís Paulo Reis.
É inegável que inteligência artificial e blockchain são duas
das principais tecnologias que estão a acelerar o ritmo da
inovação e a introduzir mudanças radicais em todos os
setores da economia. A NERSANT verificou, no entanto,
que muitos dos empresários da região não estão ainda
despertos para esta realidade, pelo que organizou em
Abrantes uma sessão sobre a importância destas tecnologias.
Convidou para o efeito Luís Paulo Reis, do Laboratório de
Inteligência Artificial e Ciência de Computadores da Universidade do Porto, que abordou as principais áreas de aplicação da inteligência artificial e do blockchain, bem como
possíveis aplicações em contexto empresarial,
“Cada vez mais temos que perceber o que as máquinas
querem dizer e o que elas podem fazer. Os dados e imagens
que todos nós colocamos nas várias plataformas da
internet ficam lá para sempre. É importante sabermos
utilizar as novas tecnologias”, começou por dizer, referindo
de seguida que a inteligência artificial será capaz, num
futuro próximo, de criar “mecanismos de perfeição” que
permitam às máquinas substituir plenamente o ser humano
no cumprimento das suas tarefas. “O objetivo da IA é a
máquina/robot ser capaz de tomar decisões de acordo com
o ambiente onde está, pois a máquina aprende sozinha”,
reforçou. Disse ainda que a aprendizagem computacional –
machine learning, no seu termo em inglês – será ainda aplicada a todos os setores de atividade, seja na indústria, na
administração pública ou na sociedade em geral.

O professor falou do benefício das empresas correlacionarem a IA com o blockchain. “Este é um sistema para dados
avançados, e através da criptografia (estamos sempre a
falar de algoritmos), protege os dados. Em conjunto com a
IA as possibilidades de segurança de dados nas empresas
é muito maior. A IA trabalha assim um algoritmo inteligente
(pois a máquina pensa por ela) e pode proteger os dados
encriptados”.
Depois do coffee-break, a plateia ficou a conhecer dois
exemplos de aplicação destes conceitos, em contexto
empresarial. Da empresa Litec/Optimizer, tomou a palavra
Joaquim Gonçalves, e pela VPS (Virtual Power Solutions),
Lurien Klein. Seguiu-se a realização de um debate com a
participação do público, moderado por André Alvarim, da
Sociedade Portuguesa de Inovação.
O workshop iniciou com a intervenção de Luís Roque e com
a apresentação por Ana Carina Costa do projeto Ribatejo
Inovfin – projeto financiado que a NERSANT dinamizou na
Região e ao abrigo do qual se realizou este workshop.
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REGISTO DE MARCAS E PATENTES E
LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS:
PARA QUE SERVEM E COMO APLICAR
11 DE JULHO, 2019
NERSANT – TORRES NOVAS
Ribatejo InovFin promove inovação através de propriedade intelectual e licenciamento de tecnologia
Os direitos de Propriedade Intelectual, quer sejam
patentes, marcas, direitos de autor, desenhos ou modelos,
entre outros, constituem ativos muito importantes das
empresas. Torna-se, por isso, imprescindível que os titulares dos mesmos os saibam gerir e proteger. Foi tendo em
conta esta realidade que a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, através do presente projeto
financiado, realizou em Torres Novas um seminário dedicado ao tema.
A sessão, realizada no dia 11 de julho, contou com o contributo de João Jorge, da RCF, que desenvolveu o tema da
propriedade intelectual aplicada ao contexto empresarial.
Explicou o conceito, referindo que o mesmo engloba a
propriedade industrial e os direitos de autor.
O orador centrou-se posteriormente em conceitos da
propriedade industrial, nomeadamente as patentes. Na
sessão, deu a conhecer as questões mais comuns sobre
o pedido de patentes, bem como os erros comuns que
podem afetar o sucesso de um pedido de patente. Modelos
de Utilidade, Desenhos ou Modelos e Marcas foram ainda
alguns dos conceitos analisados e que são frequentemente
registados por empresas. João Jorge facultou ainda aos
presentes vias para a proteção da sua propriedade industrial, explicou a sua importância para as PME e a sua relevância enquanto ativo do negócio.

Às diferentes modalidades de direitos de propriedade intelectual correspondem outros tantos regimes jurídicos,
que muitas vezes se sobrepõem na prática comercial,
sobretudo através da figura dos contratos de licenciamento, a qual constitui o instrumento mais comum para
a transação destes direitos. Por este motivo, o seminário
contou ainda com uma intervenção sobre o licenciamento
de tecnologia, que teve como oradora Marisa Coimbra, da
SRS Legal. A profissional explicou a figura dos contratos
de licenciamento, os tipos de licenciamento e preparação
do processo, as principais características de um acordo de
licenciamento e a forma como os empresários devem gerir
o mesmo, que constitui o instrumento mais comum para a
transação dos direitos de propriedade industrial.
Seguiu-se a realização de um debate bastante interventido, moderado por Ana Cunha da Sociedade Portuguesa
de Inovação, onde, os oradores esclareceram a plateia, que
colocou inúmeras questões relacionadas com a temática.
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A INOVAÇÃO NO SETOR DO TURISMO
26 DE SETEMBRO, 2019
STARTUP SANTARÉM
Ribatejo InovFin explicou como se pode inovar no setor
do turismo
Startup Santarém acolheu seminário da NERSANT que
promoveu a inovação
O projeto de inovação e literacia financeira dinamizado pela
NERSANT, o Ribatejo InovFin, esteve na Startup Santarém
para despertar as empresas do setor do turismo para a
importância da inovação no seu negócio. Telmo Faria,
antigo presidente da Câmara Municipal de Óbidos e empresário do setor do Turismo, foi o orador convidado para a
apresentação do tema e que inspirou todas as empresas
presentes.
Telmo Faria, ex-autarca e empresário responsável pela
criação de marcas bem conhecidas dos turistas portuguesas, como a Carbono 21: Rio do Prado, The Literary
Man - Óbidos Hotel e The History Man - Casa de Pasto, foi
uma autêntica inspiração para as empresas presentes. O
empresário explicou, na sua intervenção, que a inovação do
setor do turismo pode ser feita através de uma abordagem
à estruturação do ordenamento do território, da oferta
hoteleira e de uma estratégia de especialização inteligente,
conferindo exemplos ilustrativos daquilo que fez com os
seus negócios. “O verdadeiro segredo para o sucesso é
existirem valores identitários nos nossos municípios que
funcionam como as fundações para a construção de um
turismo inteligente, que sabe potenciar os recursos, dos
identitários aos tecnológicos”, começou por dizer, acrescentando que “o turismo pode ser visto também como
um meio de recuperação do que se perdeu e uma forma
de combater o vazio urbano que outrora foi património”.
Referia-se, por exemplos, a edifícios históricos devolutos,
como fábricas, por exemplo, que podem ser requalificados
e adaptados em hotéis-personagem, ou seja, espaços
pensados para uma estadia temática.

“Pensar no futuro é fundamental para perceber o negócio”,
vincou ainda na sua intervenção. Hoje em dia, relatou, assistimos a um conceito de turista diferente, com novos gostos,
novas motivações, pelo que é preciso adequar a oferta. O
empresário deu, assim, a conhecer as novas tendências ao
nível do setor do turismo, especialmente numa era em que
impera o conceito de “Money Rich, Time Poor”, expressão
que descreve um grupo de pessoas que, apesar de terem
altos rendimentos disponíveis por meio de empregos bem
remunerados, têm relativamente pouco tempo de lazer.
A vivacidade da sessão conseguiu despertar o interesse da
plateia, que colocou diversas questões ao profissional, que
as respondeu com prontidão. No final, a NERSANT apresentou ainda um importante projeto de consultoria estratégica e formação para os empresários do setor do turismo
- o Melhor Turismo 2020, financiado a 90% - e que pode ser
o início de um processo de inovação neste tipo de atividade.
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A APLICAÇÃO DE NOVOS MATERIAIS E
DE NANOTECNOLOGIA NAS PME
10 DE OUTUBRO, 2019
STARTUP SANTARÉM
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia
explicou o tema a convite da NERSANT
Empresas da região podem ser mais inovadoras através
de nanotecnologia e nanomateriais
A nanotecnologia é extremamente importante, uma vez que indústria portuguesa terá de competir internacionalmente com novos
produtos para que a economia do país seja competitiva. Esta
competição só será bem-sucedida com produtos e processos
inovadores que se comparem aos melhores que a indústria internacional oferece. Isto significa que a incorporação de tecnologia
nos produtos oferecidos terá de crescer substancialmente nos
próximos anos. Sendo a nanotecnologia uma das ciências que
pode aportar inovação e competitividade para as empresas, a
NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, ao
abrigo do projeto financiado Ribatejo InovFin, convidou o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a explicar as vantagens de aplicação desta ciência, aos negócios.

No dia 10 de outubro na Startup Santarém realizou-se o
workshop com o tema “A aplicação de novos materiais e de
nanotecnologia nas PME”, que fez parte do um ciclo de seis
workshops dedicados à capacitação das PMe em temáticas
relacionadas com inovação.
“A nanotecnologia não é ficção científica, é a realidade”.
Foi desta forma que o investigador e orador internacional
do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia,
Dmitri Y. Petrovykh, começou a sua palestra sobre os novos
materiais e nanotecnologia. O investigador incidiu a sua
apresentação sobre o conceito de nanotecnologia, começando por explicar “o quão pequenos são estes materiais” e
as suas diversas aplicações, que podem ser ao nível “mecânico, eletrónico, magnético e até ótico”. Através da nanotecnologia, exemplificou, “é possível, na indústria têxtil, não só
fabricar produtos que ocupam muito menos espaço, como
também resistentes ou repelentes à água e com propriedades de secagem rápida, sendo o seu grau de eficiência
térmica largamente aumentado” (ex. fabricar produtos
resistentes ou repelentes à água e com propriedades de
secagem rápida). Para outro tipo de indústrias, os nanomateriais permitem ainda conceber produtos “muito mais
leves, o que é de extrema importância, por exemplo, na área
do desporto”, dando como exemplo específico o fabrico de
bicicletas e até de caneleiras. As indústrias química, farmacêutica e agroalimentar foram ainda referidas por Dmitri Y.
Petrovykh como algumas das mais promissoras no que à
aplicação de nanotecnologia diz respeito.

Por se tratar de uma área com grande representatividade
na região do Ribatejo, a aplicação de nanotecnologia ao
setor alimentar foi analisada ao detalhe. Miguel Cerqueira,
de igual modo investigador do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, debruçou-se sobre esta questão,
começando por afirmar que “existem na natureza inúmeros
exemplos de nanoestruturas, como por exemplo, as patas
da osga, com grande capacidade de aderência às superfícies, o bico do tucano, que embora grande é altamente
leve, e até o leite. Consumimos, desde sempre, alimentos
nanoestruturados. A diferença é que hoje, conseguimos
analisá-los e estudar o seu comportamento”, fez saber.
O investigador afirmou, de seguida, que a nanotecnologia tem interagido, sobretudo, em três áreas: saúde e
bem-estar, com trabalho ao nível da redução de sal e açúcar,
sem retirar a perceção sensorial aos ingredientes, ao nível
da substituição das gorduras saturadas dos alimentos
e ainda ao nível da fortificação de alimentos, através da
incorporação, por exemplo de micronutrientes; sustentabilidade, nomeadamente através de estudos relacionados
com a produção de embalagens biodegradáveis, inteligentes e ativas (com efeitos sobre os alimentos); e, por fim
no âmbito da área do envelhecimento e urbanização, com
aplicabilidade ao nível da personalização, confirmação de
autenticidade e digitalização.
No final das apresentações, seguiu-se a realização de um
debate, moderado por Ana Cunha, da Sociedade Portuguesa de Inovação. Muitas foram as questões levantadas
pela plateia, que se mostrou visivelmente surpreendida
pelas oportunidades que a nanotecnologia pode significar.
O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia,
sediado em Braga, mostrou-se à disposição de todos os
presentes para trabalhar caso a caso e ajudar a resolver e
apoiar as intenções de incorporação de nanotecnologia por
parte das empresas.
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SIFIDE COMO MECANISMO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE I&D E INOVAÇÃO.
TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS PARA 2030.
26 DE NOVEMBRO, 2019
NERSANT – TORRES NOVAS
Dora Fazekas, especialista internacional na área do
financiamento europeu, deu ainda a conhecer as principais tendências tecnológicas e perspetivas para 2030.
NERSANT apresentou o SIFIDE como mecanismo de
financiamento à inovação empresarial
Na tarde do dia 26 de novembro, a NERSANT - Associação
Empresarial da Região de Santarém, reuniu com um conjunto
de empresas, em Torres Novas, num workshop de inovação
do projeto financiado Ribatejo InovFin, onde apresentou o
SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial. O
objetivo foi desafiar as empresas da região para a necessidade de apostar em investigação e desenvolvimento.
A realização deste workshop foi o último do ciclo de capacitação
das PME na área da inovação.

Na sessão, André Alvarim, da SPI, começou por dar a
conhecer os mecanismos de financiamento às atividades
de I&D e inovação disponíveis em Portugal, nomeadamente
o SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial
e o Portugal 2020, que dispõe de avisos abertos nesta área
da inovação.
Para os esclarecimentos técnicos do sistema de incentivos
– que mais não é do que um instrumento de política fiscal
anticíclica de apoio ao investimento privado e à criação
de emprego – André Alvarim explicou que este apoio tem
como objetivo aumentar a competitividade das empresas,
apoiando o seu esforço em Investigação e Desenvolvimento através da dedução à coleta do IRC das respetivas
despesas.
Aquisições de ativo fixo tangível (exceto edifícios e terrenos)
criados ou adquiridos em estado novo diretamente afetos a
atividades de I&D, despesas com pessoal com nível de habilitações mínimo de 4, diretamente envolvido em tarefas de
I&D, despesas com a participação de dirigentes e quadros
na gestão de instituições de I&D, despesas de funcionamento, até ao máximo de 55%, das despesas com o pessoal
diretamente envolvido em tarefas de I&D, despesas relativas à contratação de atividades de I&D junto de entidades
públicas ou beneficiárias do estatuto de utilidade pública ou
de entidades cuja idoneidade em matéria de I&D seja recoTodas as ações do Ciclo de Capacitação das empresas em temáticas
de inovação foram transmitidas na internet em live streaming.
Os vídeos, estão disponíveis no Facebook da NERSANT, no link:
https://www.facebook.com/pg/nersant/videos/

nhecida pela ANI - Agência Nacional de Inovação, participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento, no capital de fundos de investimento, públicos
ou privados, que tenham como objeto o financiamento de
empresa dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento e que desenvolvam projetos reconhecidos pela ANI,
gastos com registo e manutenção de patentes, despesas
com a aquisição de patentes que sejam predominantemente
destinadas à realização de atividade de I&D, despesas com
auditorias à I&D e ainda despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de I&D apoiados, são as
despesas elegíveis pelo SIFIDE.
Por sua vez, Dora Fazekas, especialista internacional na
área do financiamento europeu deu a conhecer outros
programas financiadores em vigor para apoiar a inovação
e a investigação e desenvolvimento, nomeadamente o
Horizon 2020 e o Horizon Europe, bem como uma abordagem às novas tecnologias e tendências futuras neste
campo.
Seguiu-se a realização de um debate com a participação do
público, moderado por André Alvarim.
A realização deste workshop foi o último do ciclo de capacitação das PME na área da inovação.
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2.3/
CONCURSOS DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL

Os Prémios de Inovação Empresarial decorreram em duas edições. Receberam um total de 67 candidaturas.
Forem entregues prémios no valor global de 12.000€.
ESTRUTURAÇÃO DOS CONCURSOS / PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
A conceção e estruturação do Prémio de inovação empresarial, com 2 edições, permitiu
dar visibilidade à temática da inovação, em contexto empresarial, das PME do Ribatejo.
Assim, foram objetivos das duas edições do concurso:
• Apoiar o desenvolvimento de iniciativas inovadoras e contribuir para a promoção da
inovação nas PME;
• Reconhecer publicamente projeto inovadores;
• Valorizar o bom desempenho das PME inovadoras do Ribatejo;
• Disseminar os bons exemplos de iniciativas inovadoras;
• Promover o Ribatejo enquanto região que apoia e promove o espírito inovador.

Destinatários
Os concursos foram dirigidos a PME que tenham implementado soluções inovadoras,
como novos (ou melhorados) produtos, processos, métodos organizacionais ou de marketing, com impacto na posição competitiva e desempenho da empresa.
Para a divulgação e dinamização dos concursos, foram produzidos os seguintes documentos:
Formulários de candidatura – versões para preenchimento digital online e offline
(www.inovfin.pt) e preenchimento em papel (a enviar para inovfin@nersant.pt);
Regulamento do(s) concurso(s) de inovação empresarial (disponível no website do
projeto, em www.inovfin.pt)
Pack de materiais de promoção e divulgação das duas edições do prémio de inovação
empresarial (como cartazes, publicação de anúncios na imprensa regional, banner para
páginas web e roll up).
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1ª EDIÇÃO DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
A primeira edição do Prémio de Inovação Empresarial decorreu entre Maio e Julho de 2019
e obteve 30 candidaturas. Foram atribuídos três prémios e ainda três menções honrosas.

Esta 1ª edição do concurso foi lançada com as seguintes fases e datas:

FASES

DATAS

FASE 1

02/05/2019
a
28/06/2019

Lançamento da “Call” e receção de candidaturas

FASE 2
Avaliação das candidaturas pelo júri

FASE 3
Divulgação dos resultados

01/07/2019
a
19/07/2019

22/07/2019
a
31/07/2019
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Dinamização da campanha de divulgação do concurso
Para dinamização da campanha de divulgação do Concurso de Inovação Empresarial (1.ª
Edição), foram concebidos e produzidos um conjunto de materiais de divulgação, que
abaixo apresentamos:

•

Cartaz A2, que foram afixados em locais estratégicos
dos públicos-alvo.

•

Banner animado para promoção do concurso no portal
do projeto (www.inovfin.pt) e no website da NERSANT
(www.nersant.pt). Foi ainda usado na assinatura de
email da NERSANT.

BANNER ANIMADO DE PROMOÇÃO DA 1.ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL

CARTAZ A2 - DINAMIZAÇÃO DA 1.ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
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•

Folhetos de Sensibilização, informativos da 1.ª Edição do Prémio.

FOLHETO (EXTERIOR)

•

FOLHETO (INTERIOR)

Anúncios na imprensa regional
Para divulgação do concurso foram colocados 3 anúncios na imprensa regional.
Os media selecionados para promoção da 1.ª Edição do Prémio de Inovação Empresarial foram: o jornal “Correio do Ribatejo”, o jornal “Notícias de Ourém” e o jornal “Torrejano”.
Esta ação permitiu disseminar a informação do prémio,em média, a 8.650 pessoas da
região.

JORNAL

EDIÇÃO

Correio do RIbatejo

24/05/2019

Notícias de Ourém

24/05/2019

Jornal Torrejano

24/05/2019
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Avaliação das candidaturas pelo Júri
Após a receção de candidaturas com término a 28 de junho, decorreu a avaliação de candidaturas pelo Júri, em Torres Novas, no dia 25 de julho.
Para avaliação das candidaturas da 1ª edição do concurso, foi constituída a seguinte equipa
de jurados:
• António Campos
Presidente da Comissão Executiva da NERSANT
• António Lourenço
Professor Coordenador da Escola Superior de Gestão
e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém
• Daniel Bessa
(Ex-Ministro da Economia)SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação
• José Carlos Caldeira
INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência
• Mauro Faria
Diretor Comercial da Garval - Sociedade de Garantia Mútua
• Nuno Madeira
Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Tomar
Foram analisadas na 1.ª edição do prémio 30 candidaturas, das quais 18 eram microempresas, 8 pequenas empresas e 4 médias empresas, provenientes de 12 concelhos.
O processo de avaliação e seleção decorreu em duas etapas:
1ª ETAPA: De uma forma individualizada e tendo por base os critérios previamente definidos, cada um dos jurados efetuou uma avaliação preliminar das candidaturas recebidas;
2ª ETAPA: No dia 25 de julho foi realizada a sessão de júri na sede da NERSANT, em
Torres Novas. Nesta sessão, procedeu-se à identificação dos projetos a premiar (1º, 2º e
3º lugar) e dos projetos a reconhecer através da atribuição de menções honrosas.
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Dos 30 projetos inovadores a concurso, o júri decidiu-se pela atribuição do prémio às
empresas Sofalca e Momsteelpor, ambas de Abrantes, e à Promicmarianos, de Ourém.
No caso da Sofalca, foi apresentado a concurso a marca Gencork, que iniciou o arranque
da empresa produtora de aglomerados de cortiça, na área do design, facultando ao mundo
uma nova utilização do aglomerado de cortiça expandida. A Momsteelpor foi premiada pelo
desenvolvimento de uma aplicação (APP MOMSteel Smart Factory) que permite aos seus
clientes acompanharem em tempo real o estado de execução de cada um dos projetos e a
empresa Promicmarianos, de Ourém, pela criação de um hotel inclusivo com 38 unidades
adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida e portadores de incapacidade (Hotel
Essence Inn Marianos).
O júri decidiu ainda atribuir três menções honrosas, à Bindopor, de Ourém, à Crivosoft, de
Santarém e à Compometal, do Cartaxo. A inovação da Bindopor está patente ao nível organizacional da empresa, sendo que a Crivosoft foi distinguida pelo produto Crivo, de pacote
que permite agregar todas as funções do marketing digital de uma empresa, numa única
aplicação, e a Compometal, pela criação de painéis decorativos.

Brochura de Resultados
A produção da Brochura de Resultados da 1.ª Edição do
Concurso, teve como objetivo sistematizar a informação do
Prémio de Inovação Empresarial, apresentar as empresas e
os projetos inovadores candidatados, bem como, destacar
os vencedores e as menções honrosas atribuídas.
A Brochura foi entregue aos participantes no Evento de
Entrega de Prémios desta edição, que teve lugar no dia 26
de novembro, nas instalações da sede NERSANT, em Torres
Novas.
Após o Evento a Brochura foi atualizada com uma fotogaleria da sessão.
A Brochura da 1.ª Edição do Prémio de Inovação Empresarial, está disponível para consulta no website do projeto em
www.inovfin.pt.
CAPA DA BROCHURA DE RESULTADOS DA 1ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
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Evento de Entrega de Prémios, com exposição
SOFALCA, MOMSTEELPOR E PROMICMARIANOS VENCEM 1.ª
EDIÇÃO DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO
NERSANT ENTREGOU PRÉMIOS AOS
CONCURSO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL

VENCEDORES

DO

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém,
anunciou em julho os vencedores da 1.ª edição do Prémio de
Inovação Empresarial. A 26 de novembro, reuniu os vencedores do
concurso para a entrega de prémios, numa cerimónia realizada em
Torres Novas. A iniciativa atribuiu aos vencedores prémios monetários no total de 6.000 euros.
João Artur Rosa, em representação da Direção da NERSANT,
proferiu algumas palavras na sessão de atribuição de prémios às
empresas vencedoras, não sem antes congratular as premiadas
e as empresas candidatas pela qualidade dos projetos apresentados. “Há 20 anos não era possível uma pequena empresa do
interior de Portugal exportar o seu produto para qualquer parte
do mundo. Agora, graças à tecnologia, isso é possível. Devemos
aproveitar a tecnologia e inovação que temos para nos tornarmos
mais competitivos”, referiu o dirigente da NERSANT, acrescentando que a associação “vai continuar a trabalhar para que isso
aconteça cada vez mais”.
De seguida Ana Carina Costa, da NERSANT, apresentou o projeto
Ribatejo INOVFIN e deu a conhecer os objetivos e os resultados
da 1.ª edição do concurso. Com um total de 30 candidaturas recebidas no período de 02 de maio a 28 de junho, a 1.ª edição do Prémio
de Inovação Empresarial contou com projetos de 12 concelhos do
distrito, sendo o concelho de Santarém o mais representativo,
com a apresentação de cerca de 30% das candidaturas, seguindo-se os concelhos do Cartaxo, Ourém e Rio Maior, com uma taxa
de representação de cerca de 10% cada.
Sendo o projeto dedicado à qualificação das empresas nas áreas
de inovação, literacia financeira e de novos modelos de financiamento, a NERSANT convidou o Professor Carlos Melo Brito,
Pró-Reitor da Universidade do Porto, Vice-Reitor da Universidade
Portucalense e Professor da Faculdade de Economia do Porto e
da EGP-UPBS, que abordou “O Marketing como fator de inovação”
e de competitividade no mercado global em que as empresas
operam. A intervenção permitiu uma interação com a plateia
presente, que se mostraram muito interessados, em particular,
como pode o marketing digital potenciar o negócio da atividade
da empresa.
Os prémios e menções honrosas foram entregues por João Artur
Rosa, da Direção da NERSANT, Nuno Madeira, Vice-Presidente
do Instituto Politécnico de Tomar, Carlos Melo Brito, Vice-Reitor
da Universidade Portucalense, João Moutão, Vice-Presidente do
IPS e Sandra Ambrósio, em representação da Garval. Na mesma
cerimónia, a NERSANT entregou ainda os certificados de participação às empresas participantes no concurso.

PROGRAMA DO EVENTO DE ENTREGA DE PRÉMIOS, COM EXPOSIÇÃO, DO CONCURSO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL (1ª EDIÇÃO)
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BROCHURA INFORMATIVA
DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
RIBATEJO INOVFIN

VENCEDORES

MENÇÕES HONROSAS

1.º CLASSIFICADO

BINDOPOR

SOFALCA
PROJETO INOVADOR:
GENCORK
2.º CLASSIFICADO

PROJETO INOVADOR:
MODELO DE NEGÓCIOS DA EMPRESA

COMPOMETAL

MOMSTEELPOR

PROJETO INOVADOR:
PAINÉIS DECORATIVOS

PROJETO INOVADOR:
APP MOMSTEEL SMART FACTORY

CRIVOSOFT

3.º CLASSIFICADO

PROMICMARIANOS
PROJETO INOVADOR:
HOTEL INCLUSIVO ESSENCE INN MARIANOS

PROJETO INOVADOR:
CRIVO
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2ª EDIÇÃO DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
A segunda edição do Prémio de Inovação Empresarial decorreu entre Julho e Outubro
de 2019 e recebeu 37 candidaturas. Foram atribuídos três prémios e ainda três menções
honrosas.

A 2ª edição do concurso foi lançada com as seguintes fases e datas:

FASES

DATAS

FASE 1

15/07/2019
a
31/10/2019

Lançamento da “Call” e receção de candidaturas

FASE 2
Avaliação das candidaturas pelo júri

FASE 3
Divulgação dos resultados

04/11/2019
a
29/11/2019

02/12/2019
a
20/12/2019
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BROCHURA INFORMATIVA
DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
RIBATEJO INOVFIN

Dinamização da campanha de divulgação do concurso
Para dinamização da campanha de divulgação do concurso, tamém na 2ª edição foram
concebidos e produzidos materiais de divulgação, tais como:

•

Cartaz A2, que foram afixados em locais estratégicos
dos públicos-alvo.

•

Banner animado para promoção do concurso junto dos
canais de internet. O banner da 2.ª edição do prémio
foi divulgado no portal do projeto (www.inovfin.pt)
e no website da NERSANT(www.nersant.pt) e ainda
foi usado na assinatura de email da NERSANT, para a
divulgação da atividade.

BANNER ANIMADO DE PROMOÇÃO DA 2ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL

CARTAZ A2 - DINAMIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
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•

Folhetos de Sensibilização, explicativos com informação essencial do prémio.

FOLHETO (EXTERIOR)

•

FOLHETO (INTERIOR)

Anúncios na imprensa regional
Também nesta 2.ª Edição foram publicados 3 anúncios na imprensa regional, que
impactaram em média 6.600 pessoas.
Os 3 anúncios foram publicados no jornal “O Almeirinense”, “O Almonda” e no “Notícias
de Ourém.

ARTE FINAL DO ANÚNCIO PUBLICADO NA IMPRENSA REGIONAL

JORNAL

EDIÇÃO

O Almeirinense

01/09/2019

O Almonda

06/09/2019

Notícias de Ourém

13/09/2019
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Avaliação das candidaturas pelo Júri
Decorrida a fase de receção de candidaturas, e de acordo com os trâmites da estrutura
do concurso, seguiu-se a Fase de Avaliação pelo Júri. As candidaturas foram avaliadas
em reunião reservada, na sessão de Júri realizada no dia 25 de novembro, na Sede da
NERSANT, em Torres Novas.
Nesta 2.ª edição do concurso, a equipa dos jurados foi constituída por:
• Carlos Melo Brito
Professor na Faculdade de Economia do Porto e na Porto Business
School - Vice-Reitor da Universidade Portucalense
• João Moutão
Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém
• Nuno Madeira
Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Tomar
• Pedro Félix
Vice-Presidente da Comissão Executiva da NERSANT
• Sandra Ambrósio
Gestora de clientes da Garval - Sociedade de Garantia Mútua
Foram analisadas 37 candidaturas, das quais 23 eram microempresas, 9 pequenas
empresas e 5 médias empresas, oriundas de 14 concelhos do distrito de Santarém.
O processo de avaliação e seleção decorreu em duas etapas:
1ª ETAPA: De uma forma individualizada e tendo por base os critérios previamente definidos, cada um dos jurados efetuou uma avaliação preliminar das candidaturas recebidas;
2ª ETAPA: No dia 26 de novembro foi realizada a sessão de júri na sede da NERSANT, em
Torres Novas.
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Nesta sessão, procedeu-se à identificação dos projetos a premiar
(1º, 2º e 3º lugar) e dos projetos a reconhecer através da atribuição
de menções honrosas.
Entre os 37 projetos inovadores a concurso, o júri decidiu-se pela
atribuição do 1.º prémio à empresa TRIMNW, Moulded Parts and
Nonwovens Lda., com o projeto inovador de um novo componente
para a indústria automóvel. Trata-se do projeto 9RS que desenvolveu um medalhão de porta para apoio de braço, com suporte
em ABS, toque superficial têxtil e sem utilização de colas. O 2.º
prémio foi entregue à empresa DIGIDELTA Internacional, com o
projeto inovador de impressão digital. A Digidelta é um fabricante
e integrador de sistemas com soluções de alto valor acrescentado
para os mercados de impressão digital, exibição, etiquetagem e
comunicação visual. O projeto inovador premiado consiste num
novo revestimento para papel com acabamento matte recetivo a
tintas à base de água e compatíveis com a impressão digital. Um
projeto resultante de atividades de investigação & desenvolvimento.
O 3.º Prémio foi para a empresa Cecílio S.A., pelo projeto inovador
de tecnologia para extrair miolo de noz. A Cecílio apostou num
projeto de inovação para responder a uma necessidade observada no mercado português, dada a inexistência de operadores
com tecnologia para extrair miolo de noz. O forte crescimento da
produção de frutos secos em Portugal levou a empresa a desenvolver este projeto único em Portugal, que permite valorizar a
produção portuguesa de nozes, com mais-valias para toda a
cadeia de valor.

Pela qualidade e mérito dos projetos apresentados, o júri decidiu
ainda atribuir três menções honrosas. A empresa Crivosoft Lda.
foi distinguida pelo projeto inovador - plataforma de geração
de QR Codes. A Crivosoft é uma agência de marketing digital
especializada em inbound marketing, marketing automático e
transformação digital, sediada em Santarém. O projeto agora
distinguido refere-se ao desenvolvimento de uma solução
multiempresa para a geração de diversos tipos de QR Codes com
disponibilização de dados analíticos da sua utilização. A plataforma já é usada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e
pela empresa brasileira CBook. A segunda menção honrosa foi
atribuída à Momsteelpor S.A., empresa de Abrantes que desenvolveu o projeto inovador PRSteel – Loja online de vigas de aço.
A empresa lançou no mercado global a nova marca PRSteel de
vigas PRS – Perfis Reconstruídos Soldados e uma loja online para
a sua comercialização, sendo a primeira loja online B2B neste
segmento de mercado de PRS, em cinco idiomas.
A terceira menção honrosa foi atribuída à empresa MVPGin
Alimentos & Destilados Lda., de Santarém, pelo projeto inovador
- Gin de qualidade com produtos regionais. A empresa produz e
comercializado o gin Gotik, o primeiro a ser fabricado no Ribatejo, e o único feito a partir de abóbora manteiga, produto típico
da região, onde são também colhidos os restantes ingredientes
que integram o fabrico desta bebida espirituosa que usa no seu
rótulo imagens da arquitetura de estilo gótico dos monumentos
de Santarém.

Brochura de Resultados
No sentido de compilar os resultados do concurso foi
produzida uma Brochura sobre a 2.ª Edição do Prémio de
Inovação Empresarial, que foi disponibilizada aos participantes no Evento de Entrega de Prémios, que decorreu no
dia 18 de dezembro, na Startup Santarém.
Após o Evento a Brochura foi atualizada com uma fotogaleria da sessão. A consulta integral à Brochura da 2.ª Edição
do Prémio de Inovação Empresarial está disponível na
plataforma do projeto Ribatejo INOVFIN, em www.inovfin.pt.

CAPA DA BROCHURA DE RESULTADOS DA 2ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
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BROCHURA INFORMATIVA
DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
RIBATEJO INOVFIN

VENCEDORES

MENÇÕES HONROSAS

1.º CLASSIFICADO

CRIVOSOFT

TRIMNW
PROJETO INOVADOR:
NOVO COMPONENTE PARA A
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
2.º CLASSIFICADO

DIGIDELTA INTERNACIONAL
PROJETO INOVADOR:
INOVAÇÃO NA IMPRESSÃO DIGITAL
3.º CLASSIFICADO

CECÍLIO
PROJETO INOVADOR:
TECNOLOGIA PARA EXTRAIR
MIOLO DE NOZ

PROJETO INOVADOR:
PLATAFORMA DE GERAÇÃO DE QR CODES

MOMSTEELPOR
PROJETO INOVADOR:
PRSTEEL – LOJA ONLINE
DE VIGAS DE AÇO

MVPGIN
PROJETO INOVADOR:
GIN DE QUALIDADE COM
PRODUTOS REGIONAIS
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Evento de Entrega de Prémios, com exposição
Os projetos vencedores da 2.ª edição do Prémio de Inovação
Empresarial foram conhecidos na quarta-feira, do dia 18 de
dezembro, na sessão de entrega dos prémios realizada na
Startup Santarém.
O evento teve início com a apresentação do projeto e os
objetivos e resultados do concurso – “2.ª Edição do Prémio
de Inovação Empresarial”.
Candidataram-se ao prémio 37 empresas de 14 concelhos,
tendo como predominância o concelho de Santarém, com
uma representatividade de cerca de 30%, seguindo-se o
concelho de Torres Novas, com uma taxa representativa
de cerca de 11%, os concelhos da Chamusca, Ourém, Salvaterra de Magos e Tomar. Por setor de atividade, verificou-se
a predominância do setor da Indústria ( 56,76%), seguindo-se o setor dos serviços (32,43 %) e o setor do comércio
(10,81%). Quanto à tipologia (dimensão da empresa), das 37
candidaturas recebidas, verificou-se que cerca 62% das
candidaturas são Micro Empresas, seguindo-se a tipologia
de Pequena Empresa (com uma representatividade de
24,32%) e as Médias Empresas (13,51%).
Sendo o projeto dedicado à qualificação de PME nas áreas
de literacia financeira, inovação e de novos modelos de
financiamento da NERSANT, pretendeu-se através do
concurso de inovação empresarial, promover a inovação
e a interligação de entre PME’s e as entidades do sistema
nacional de inovação. A entrega de prémios às empresas
vencedoras e às empresas distinguidas com menção
honrosa foi efetuada pelos órgãos da NERSANT: Maria
Salomé Rafael – Presidente da Direção, Jorge Rosa – Presidente do Conselho Geral e Gualter Vasco – Presidente do
Conselho Fiscal.

PROGRAMA DO EVENTO DE ENTREGA DE PRÉMIOS, COM EXPOSIÇÃO, DO CONCURSO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL (2.ª EDIÇÃO)
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3/
SESSÃO DE LANÇAMENTO E ENCERRAMENTO DO PROJETO
SESSÃO DE LANÇAMENTO DO PROJETO
14 DE MAIO, 2019
Torres Novas
NERSANT promoveu literacia e qualificação financeira das empresas
Ribatejo InovFin: o projeto financiado que acionou mecanismos financeiros e de inovação para as PME
A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém
lançou em Torres Novas, no dia 14 de maio, o projeto financiado
Ribatejo InovFin, que teve como objetivos promover a inovação
como um instrumento fundamental para o aumento da competitividade das empresas, a promoção de estruturas financeiras mais
equilibradas e a melhoria das condições de acesso ao financiamento por parte das PME’s.
O projeto, dedicado à qualificação de PME nas áreas de literacia
financeira, inovação e de novos modelos de financiamento da
NERSANT, pretendeu, assim, aumentar as competências das
pequenas e médias empresas nesta área, melhorando as suas
performances. Pretendeu também promover a inovação e a
interligação entre PME’s e as entidades do sistema nacional de
inovação, aumentando o número de pequenas e médias empresas
com atividades de inovação e apresentar novos modelos para
facilitação do acesso ao financiamento à inovação e ao crescimento.
Na sessão de lançamento do projeto, que contou com dezenas de
empresas da região, foram apresentadas as atividades e os resultados esperados do projeto, ao mesmo tempo que visou sensibilizar as empresas para as temáticas da qualificação financeira,
inovação e modelos de financiamento, que se encontram disponíveis para as PME em www.inovfin.pt.
“Qualificação Financeira: boas práticas de gestão financeira”,
“Modelos Financeiros: Ferramentas de gestão e planeamento
de custos financeiras das empresas” e “A Inovação e o Financiamento: Oportunidades existentes para o financiamento da
inovação tecnológica” foram os painéis no programa do evento.
Nesta mesma sessão foi ainda promovido o primeiro concurso
de inovação empresarial, lançado a 02 de maio, cujos objetivos,
destinatários e critérios de participação foram apresentados à
plateia.
Custos Financeiros nas empresas da região e comparação com
médias dos principais setores; Caracterização das Práticas
de Gestão Financeira aplicadas na região; Benchmark de Boas
Práticas de Gestão Financeira e de ralação com a Banca; Principais formas de interação com a Banca; Handbook para a Inovação

Tecnológica; Benchmark de Mecanismos disponíveis para financiamento da Inovação, em particular a nível europeu (e Handbook);
e Handbook sobre novos mecanismos de financiamento,
baseados na Web, foram os estudos previstos no âmbito do Ribatejo InovFin. Estava ainda prevista a realização de 24 workshop de
capacitação das PME, nas temáticas de Literacia Financeira (12
para PME e 12 para pequenos negócios - startups), 6 workshop de
capacitação das PME, em áreas de inovação e 6 ações de network
entre PME’s e entidades financiadoras. No âmbito da criação de
ferramentas, a NERSANT colocou em projeto a conceção de uma
ferramenta de cálculo do custo financeiro total das empresas –
“Financial All-in”, a conceção de uma ferramenta de cálculo automático de componentes de cash-flow e ainda a criação de uma
ferramenta de planeamento e controlo financeiro.
Quanto aos workshops, foi apresentada a calendarização das
sessões de capacitação, destacando a sessão com o tema
“Análise de Rentabilidade, Modelização, Orçamento e Planeamento”, para dia 28 de maio, na área de literacia financeira e o
workshop “A Gestão da Inovação e o Desenvolvimento de Novos
Produtos e Serviços”, para o dia 06 de junho, na área de inovação,
ambas a realizar na Startup Santarém.
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
17 DE DEZEMBRO, 2019
Startup Santarém
Fomentar a qualificação financeira, a inovação e
novos modelos de desenvolvimento das empresas
da região

com maiores probabilidades de aprovação, e que representam menores custos financeiros para as empresas,
com prazos maiores de financiamento que simplificam o
esforço de planeamento de tesouraria.

Projeto Ribatejo Inovfin apresentou resultados a 17 de
Dezembro de 2019

Segundo ainda o especialista Marco Alves, o rácio da autonomia financeira das empresas da região aumentou de 37
para 40%. No entanto, um terço das empresas ainda apresentam uma baixa autonomia e revelam fragilidades financeiras.

A sessão de encerramento do Ribatejo Inovfin teve lugar no dia
17 de dezembro, na Startup Santarém, com a apresentação de
resultados deste projeto dinamizado pela NERSANT – Associação
Empresarial da Região de Santarém, de qualificação das PME
nas áreas de Literacia Financeira, Inovação e de novos modelos
de financiamento. “O projeto Ribatejo Inovfin encerra hoje, com a
apresentação de resultados, mas o nosso objetivo é dar continuidade a este trabalho, de forma a tornar as empresas mais fortes
do ponto de vista financeiro, da gestão e da inovação”, afirmou o
presidente da comissão executiva da NERSANT, António Campos.
Ana Carina Costa, da NERSANT, apresentou o balanço do trabalho
realizado. Para o desenvolvimento do projeto foram dinamizados um conjunto de atividades, como workshops de capacitação e sessões de network entre PME e entidades Financiadoras. Centenas de empresas participaram nas várias sessões
de capacitação dirigidas a Pequenos Negócios e PME da região.
Foram ainda promovidas duas edições do concurso - Prémio de
Inovação Empresarial, e criadas quatro ferramentas de apoio à
gestão e de controlo das componentes financeiras acessíveis a
todas as empresas. Destaque ainda para os estudos desenvolvidos no âmbito deste projeto que resultaram na publicação de
três handbooks distribuídos nesta sessão, sobre “Mecanismos de
Financiamento da Inovação”, “Novos Mecanismos de Financiamento Baseados na Web” e “Inovação Tecnológica” e ainda quatro
estudos na temática de literacia financeira, que permitiram sensibilizar as empresas para a avaliação da sua própria situação relativamente a um conjunto de indicadores e comparação com médias
dos principais setores e para as práticas de gestão financeira e de
relação com a Banca.

Estudo sobre gestão financeira da região aponta
caminhos para as empresas melhorarem
Neste seminário foram apresentados os resultados dos
estudos sobre a gestão financeira da região. Marco Alves,
da Rácios Consulting, apresentou os resultados sobre “PME
e Banca: Lacunas e Oportunidades de Melhoria”, constatando que as empresas da região continuam a usar as
contas correntes caucionadas como principal forma de
financiamento. Em alternativa a esta prática, os especialistas recomendam a utilização dos créditos com finalidade,
como sejam o factoring, confirming, crédito documentário para importações e exportações, seguros de crédito,
leasing e renting. São soluções incentivadas pela banca,

Quanto às práticas de gestão, verifica-se que são ainda
poucas as pequenas empresas que fazem a demonstração
de fluxos de caixa, embora 75% das empresas com mais de
50 empregados já usem este instrumento financeiro considerado hipercrítico em setores como a construção, indústria do couro, comércio e reparação automóvel, indústria
de mobiliário entre outros. Os resultados integrais dos
estudos encontram-se disponíveis no portal do Ribatejo
INOVFIN, em www.inovfin.pt.

Fomentar a Inovação nas PME da região
Sérgio Ferreira Alves, da SPI – Sociedade Portuguesa
de Inovação, apresentou o resultado do estudo sobre o
fomento da inovação nas PME. Um trabalho que está publicado no livro distribuído na sessão sobre “Mecanismos
de Financiamento Baseados na Web”, nomeadamente as
várias modalidades de crowdfounding, nomeradamente
através dos sistema de donation (donativos), reward (obrigação de prestar serviço ou oferecer produto), equity
(entrada no capital da empresa) ou loan (empréstimo).
De modo a suportar a abordagem das empresas do Ribatejo às práticas e procedimentos de inovação tecnológica, o projeto Ribatejo Inovfin desenvolveu um estudo
sobre “tecnologias disponíveis para o desenvolvimento das
empresas, em que são explorados os conceitos de investigação, desenvolvimento e inovação (IDI) e de tecnologia.
Este estudo está também publicado num handbook que a
NERSANT disponibiliza às empresas, de forma a promover
a inovação tecnológica nas PME da região. O handbook
“Inovação Tecnológica” assenta no levantamento e sistematização da informação sobre novos processos e tecnologias disponíveis para as PME e pretende ser um documento
prático de fácil leitura que permita sensibilizar e apoiar as
empresas para a temática da inovação. O livro identifica
áreas tecnológicas de referência a nível europeu e nacional
e apresenta 12 exemplos de novos processos e tecnologias
com interesse para as PME do Ribatejo, desenvolvidos por
instituições de investigação & desenvolvimento da região.
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Ferramentas informáticas de apoio à gestão disponíveis para todas as empresas
Neste seminário foram apresentadas por Carlos Adegas e
Rafael Silva, da CH Academy, as ferramentas informáticas
de apoio à gestão financeira das empresas.
A primeira ferramenta apresentada - Financial All-In,
destina-se a apoiar as empresas no cálculo dos custos do
financiamento total, a chamada TAEG que inclui todos os
encargos associados a um financiamento e não apenas
os juros e os spreads, o que permite ajudar as empresas a
tomar decisões mais acertadas na escolha dos produtos
financeiros.
A ferramenta Cash-flow permite gerir de forma automatizada os fluxos de caixa, um indicador financeiro da
máxima importância para medir a disponibilidade líquida
de dinheiro, como foi gerado e consumido e se a empresas
gerem ou não meios financeiros excedentes, entre outras
operações.
Por sua vez, a ferramenta de Planeamento e Controlo
financeiro, que inclui as operações de elaboração de orçamentos, com programação das necessidades a 12 meses, e
a possibilidade de análise de desvios dos objetivos traçados
no orçamento inicial, bem como, a Gestão de Tesouraria,
ferramenta que permite gerir os recebimentos e pagamentos com base nos documentos fiscais e assim antecipar e gerir os excedentes ou défices mensais de tesouraria.
Estas ferramentas de gestão financeira destinam-se ao
uso no dia-a-dia das empresas com acesso através da
plataforma do Ribatejo Inovfin, em www.inovfin.pt.

Design Thinking na Inovação Empresarial
A última intervenção sobre o “Valor Acrescentado do Design
Thinking na Inovação Empresarial”, foi dirigida pela especialista internacional Olga Glumac.
O Design Thinking é uma forma de abordagem que coloca
as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto.
Procura usar a criatividade para geração de soluções e a
razão para analisar e adaptar as soluções para o contexto.
Adotado por indivíduos e organizações, principalmente no
mundo dos negócios, bem como na engenharia e no design
contemporâneo, o design thinking tem visto sua influência
crescer, como uma forma de abordar e solucionar
problemas. Esta abordagem de design busca diversos
ângulos e perspectivas para solução de problemas, privilegiando o trabalho colaborativo em equipas multidisciplinares e até com a participação do utilizador ou cliente final
em busca de soluções inovadoras.
Para Olga Glumac, “o design thinking é a forma de fazer
design service, ou seja, trabalha para entender o perfil dos
consumidores, seus desejos e suas necessidades, a fim de
garantir que determinado serviço seja competitivo para o
mercado e relevante para quem o usa”.
A NERSANT pretendeu com a sessão de encerramento
deste projeto, não apenas apresentar os resultados do
projeto, mas também a mobilização continuada para estas
temáticas fundamentais para competitividade como o são
a inovação e a solidez financeira.

[ 89 ]

_
PAINÉIS DE EXPOSIÇÃO
SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
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4/
OUTRAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO PROJETO
IMAGEM E KIT PROMOCIONAL
O desenvolvimento de imagem do projeto e produção de kit promocional (composto por
esferográfica, capa e bloco) teve como objetivo garantir uma maior notoriedade e reforçar
o conhecimento do projeto junto dos potenciais destinatários.
Nesse sentido, a imagem de marca criada permitiu transmitir uma mensagem adequada
e atrativa do projeto. Esta imagem consistiu numa marca gráfica comum, que foi utilizada
nos suportes de comunicação e nas diversas sessões e ações de trabalho e divulgação, e
que deu identidade ao projeto global.
Contemplou ainda, a realização de um manual de normas da marca “Ribatejo INOVFIN” –
com a definição das normas gráficas.

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS - ASSINATURA INFERIOR ALUSIVA AO PROJETO

KIT PROMOCIONAL DO PROJETO
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PORTAL DO PROJETO
Para comunicação do projeto, colocação de notícias e divulgação das sessões de capacitação, mas também como local de arquivo e disponibilização dos estudos e das ferramentas desenvolvidas, foi criado o website do projeto.

WWW.INOVFIN.PT
Assim, esta plataforma permitiu a promoção do projeto e o acesso:
• Concursos / Prémios de Inovação Empresarial;
• Notícias;
• Agenda dos workshops de capacitação das PME e sessões de network entre PMEs e
Entidades Financiadoras;
• Documentação / estudos nas temáticas de literacia financeira, inovação e novos
modelos de financiamento;
• Score de Gestão Financeira;
• Ferramentas de apoio à gestão financeira;
• Informação do projeto [Ficha do Projeto].
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FOLHETO DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
Este instrumento constituiu uma das formas de sensibilização à comunidade empresarial
e potenciais interessados de Qualificação nas temáticas de Literacia Financeira, Inovação
e Novos Modelos de Financeiro.
Com efeito, foi produzido um folheto com informação genérica do projeto ao nível dos objetivos e atividades a desenvolver. Este suporte promocional consistiu no suporte básico de
divulgação e apresentação do projeto “Ribatejo Inovfin”.

FOLHETO DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO (INTERIOR)
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NEWSLETTERS INFORMATIVAS DO PROJETO
No alinhamento da estratégia de divulgação das atividades do projeto Ribatejo Inovfin e para uma
maior disseminação das atividades, estudos e ferramentas, foram concebidas e publicadas 4 newsletters informativas, em jornais regionais, que chegaram a 17.900 pessoas.

ASSUNTO

JORNAL / EDIÇÃO

TIRAGEM
MÉDIA

1

NERSANT PROMOVE DUAS EDIÇÕES DO CONCURSO
PRÉMIO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL
garante prémios monetários para projetos vencedores

Correio do Ribatejo
08 de Novembro, 2019

5.000

2

NERSANT DESENVOLVE ESTUDOS
NA ÁREA DE INOVAÇÃO,
ao abrigo do projeto Ribatejo Inovfin

Cidade de Tomar
13 de Dezembro, 2019

5.400

3

NERSANT DESENVOLVE
FERRAMENTAS DE APOIO À GESTÃO FINANCEIRA,
através do projeto Ribatejo Inovfin

Notícias de Ourém
20 de dezembro, 2019

2.500

4

NERSANT DESENVOLVE
ESTUDOS NA ÁREA DE LITERACIA FINANCEIRA,
ao abrigo do projeto Ribatejo Inovfin

Correio do Ribatejo
27 de dezembro, 2019

5.000

NEWSLETTERS INFORMATIVAS PUBLICADAS EM JORNAIS REGIONAIS

NEWSLETTER 1

NEWSLETTER 2

NEWSLETTER 3

NEWSLETTER 4
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ANÚNCIOS NA IMPRENSA
Com o intuito de produzir um efeito mobilizador e de participação dos diversos agentes nas ações do
projeto, foram ainda publicados 8 anúncios, na imprensa regional, permitindo a divulgação de forma
ampla, através dos órgãos de comunicação social. Foram impactadas o total de 33.300 pessoas.

ASSUNTO
1

2

Workshop
Capacitação das PME, na temática de Literacia Financeira
26 de Maio, 2019 | Startup Santarém
Workshop
Capacitação das PME, na temática de Literacia Financeira
A GESTÃO DA INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO
DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS

JORNAL / EDIÇÃO

TIRAGEM
MÉDIA

Cidade de Tomar
24 de Maio, 2019

5.400

O Correio do Ribatejo
31 de Maio, 2019

5.000

Cidade de Tomar
21 de Junho, 2019

5.400

O Almonda
05 de Julho, 2019

2.300

O Almonda
13 de Setembro, 2019

2.300

Notícias de Ourém
22 de Novembro, 2019

2.500

Correio do Ribatejo
29 de Novembro, 2019

5.000

Cidade de Tomar
29 de novembro, 2019

5.400

6 de Junho, 2019 | Startup Santarém

3

Capacitação das PME, em áreas de inovação
A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
E DO BLOCKCHAIN NAS PME
26 de Junho, 2019 | Núcleo NERSANT de Abrantes

4

Literacia Financeira e Inovação
REGISTO DE MARCAS E PATENTES E LICENCIAMENTO DE
TECNOLOGIAS - PARA QUE SERVEM E COMO APLICAR
11 de julho, 2019 | Sede NERSANT Torres Novas

5

6

Literacia Financeira e Inovação
Próximos Workshops de Capacitação
Calendarização 2019
Workshop
Capacitação das PME, em áreas de Inovação
O SIFIDE COMO MECANISMO DE FINANCIAMENTO
DAS ATIVIDADES DE I&D E INOVAÇÃO TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS PARA 2030
Capacitação das PME na temática de Literacia Financeira

7

OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS FINANCEIROS E ACESSO
A FINANCIAMENTO - PERSPETIVA DA BANCA
03 de Dezembro, 2019 | CNIRM - Centro de
Negócios e Inovação de Rio Maior, Rio Maior
Capacitação das PME na temática de Literacia Financeira

8

Workshop
COMO CAPTAR INVESTIDORES PARA A SUA EMPRESA
INTERAÇÃO COM CAPITAL DE RISCO
10 de Dezembro, 2019 | NERSANT Torres Novas

ANÚNCIOS PUBLICADOS NA IMPRENSA REGIONAL
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ANÚNCIO 1

ANÚNCIO 2

ANÚNCIO 3

ANÚNCIO 4

ANÚNCIO 5

ANÚNCIO 6

ANÚNCIO 7

ANÚNCIO 8
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A informação contida neste documento não dispensa a leitura detalhada dos estudos
de suporte à sua elaboração, disponíveis no portal do projeto RIBATEJO INOVFIN

www.inovfin.pt
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