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O Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização,
designado por COMPETE 2020, insere-se na prioridade temática
“Competitividade e Internacionalização” do Portugal 2020 (2014-2020) e foi
aprovado pela Comissão Europeia a 16/12/2014.
Estrutura-se ao longo de 6 Eixos, orientados para a melhoria da
competitividade e para a promoção da internacionalização da economia
portuguesa.

Eixos Prioritários do COMPETE 2020
Eixo I

Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação
(OT1);

Eixo II

Reforço da competitividade das PME e redução de custos públicos de
contexto (OT3 e OT2);

Eixo III

Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego (OT8);

Eixo IV

Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos
nas principais redes de infraestruturas (OT7);

Eixo V

Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da Administração Pública (OT11);

Eixo VI

Assistência Técnica.
O orçamento do COMPETE 2020 fixa-se nos 6,2 mil milhões de euros de custo
elegível, dos quais 4,4 mil milhões de euros são financiados pelos Fundos
Europeus (FEDER, FSE e Fundo de Coesão) correspondendo os restantes 1,8 mil
milhões de euros a contrapartida nacional.

Até ao final de 2018, o COMPETE 2020…

Até ao final de 2018, o COMPETE2020…

Candidaturas (n.º)

Projetos Aprovados
(n.º)

Investimento
Elegível (M€)
2015

2016

Incentivo (M€)
2017

640

5

591

251

696

10

336

670

1 187

1 504
593

1 014

1 832

1 649

2 835
1 015

1 563

757

1 193

1 814

2 318

2 763
1 884

2 833

… lançou mais de 150 concursos, através dos quais recebeu cerca de 9.800
candidaturas, e apoiou, com um incentivo superior a 4 mil M€, 5.327 projetos,
envolvendo um Investimento elegível superior a 7,3 mil M€.

Pagamentos (M€)

Execução (Fundo M€)

2018

Os Eixos I e II são os que apresentam maior realização, com o Eixo II a ultrapassar a
dotação indicativa.

Projetos Aprovados (nº)
Investimento Elegível (M€)
Incentivo (M€)

3 523
2 746
2 201

2 081

2 075

1 380
774

583
231

Eixo I
(dotação 1.457 M€)

Eixo II
(dotação 1.739 M€)

156

Eixo III
(dotação 202 M€)

496

15

240

Eixo IV
(dotação 702 M€)

181

132

Eixo V
(dotação 200 M€)

16

66

57

Eixo VI
(dotação 115 M€)

119%
95%
77%
40%

Eixo I

51%
34%

71%

50%
24%

Eixo II

Eixo III
Taxa de Compromisso
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66%

46%
22%

20%

14%

Eixo IV
Taxa de Pagamentos

14%
Eixo V

16%

21%

18%

Eixo VI

Taxa de Execução
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Os Sistemas de Incentivos, em especial
os que visam os investimentos
produtivos inovadores de PME, são os
grandes dinamizadores do PO…

…sendo também relevante o seu
contributo para estimular a I&D
empresarial e a cooperação entre
entidades do Sistema de I&I,
promovendo a transferência e a
valorização do conhecimento.

% do incentivo aprovado no SI I&DT
Projetos
individuais
de I&D
24%

Projetos
de I&D em
copromoção
76%

Os apoios do COMPETE 2020 abrangem
cerca de 10.000 empresas (incluindo
aquelas com contrato de adesão nos
projetos conjuntos), absorvendo estas
66% do incentivo atribuído…

São igualmente apoiadas cerca de 664
outras entidades, onde se incluem
instituições de investigação, entidades
no âmbito das Infraestruturas de
Transportes e/ou outras entidades da
Administração Pública.
A Indústria Transformadora é o setor
mais representativo, em particular nos
agrupamentos da Metálica, Equipamento
de Transporte e Mecânica e Eletrónica….

… o que comprova a aposta do
Programa em setores Transacionáveis ou
Internacionalizáveis.

A maioria dos projetos aprovados (76%)
enquadra-se nos domínios prioritários
da Estratégia Nacional de Especialização
Inteligente, tendo como incentivo…

Nota: Foi considerado um universo de 4.185 projetos aprovados
com um incentivo de 3112M€.

Relativamente ao perfil da economia, há
uma maior representatividade das
atividades intensivas em conhecimento e
tecnologia, não obstante o elevado grau de
inovação associado aos projetos de setores
considerados menos intensivos.

Estando o COMPETE 2020 direcionado
para as regiões menos desenvolvidas do
Continente, a maior parcela dos apoios
coube à Região Norte.
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Muitos dos projetos visam contribuir para
dar resposta aos atuais desafios societais,
em particular no domínio da ação
climática…
Ação Climática

1434

Europa num Mundo
em Mudança

975

Energia Segura

969

Saúde

780

Segurança
Alimentar

615

Transportes
Inteligentes
Sociedades Seguras

Nas empresas estima-se a criação de mais
de 28 mil postos de trabalho…

389

…o aumento do VAB em 58%, do volume
de negócios em 41% e do volume de
negócios internacional em 60%, entre o
pré e o pós projeto…

175
Nº de Projetos

Nota: Foi considerado um universo de 2866 projetos que
contemplam desafios societais.

Dos resultados esperados destaca-se:
•

a disponibilização on-line de
serviços públicos a cidadãos e
empresas em mais de 75% dos
projetos aprovados (TIC- PI 2.3),
com os mesmos a incidirem em
particular sobre as áreas da
Educação e Ciência e da Saúde;

•

a redução dos custos e aumento da
eficiência dos transportes marítimo
e ferroviário, permitindo eliminar os
constrangimentos de conectividade
internacional do país, promovendo
a interoperabilidade em todos os
modos de transportes, mas em
especial nas ligações internacionais.

Até ao final de 2018, mais de 23 mil
trabalhadores beneficiaram de formação
profissional ao abrigo dos projetos
aprovados.

Os apoios concedidos até ao final do ano de 2018 correspondem a cerca de 97% da dotação
do Programa, sendo o Fundo FEDER o que mais contribui para esse compromisso…

105%

97%
73%

72%

Compromisso
44%

39%

39%
22%

19% 19%

FEDER
(dotação 3.403 M€)

FSE
(dotação 402 M€)

34%

Pagamentos
Execução

16%

Total

Fundo de Coesão
(dotação 609 M€)

A execução dos projetos aprovados acelerou em todos os Eixos do PO, beneficiando do
desenvolvimento dos sistemas de informação e ferramentas associadas, num esforço que
importa continuar. Acrescem ainda alguns constrangimentos relacionados com a
complexidade inerente aos instrumentos e procedimentos associados ao ciclo de vida dos
projetos e com a contratação pública, tendo a Autoridade de Gestão apostado na capacitação
dos seus trabalhadores.
O Quadro de Desempenho aferido a 31 de dezembro de 2018 foi cumprido em todos os Eixos,
à exceção do Eixo IV-FEDER (representa 2% do total da dotação do Programa), com muitos dos
indicadores acima dos 100%.
Número de indicadores por Eixo que integram o Quadro de Desempenho e respetivo grau de
cumprimento…

1
3

4

3

2

3

2

1
Eixo I

Eixo II

Eixo III
>85%
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75%-85%

Eixo IV - FEDER
65%-75%

Eixo IV - FC

Eixo V

<65%
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Em 2019…
… serão abertos novos concursos com relevo para o investimento empresarial, apoiado na
inovação e na criação de emprego qualificado, tendo por referência o Plano de Avisos para
2019, a dotação disponível, os objetivos do Programa e as orientações da Comissão Europeia
relativas ao Semestre Europeu.
…deverá acelerar o ritmo de execução e encerramento dos projetos aprovados, aos quais
estão associados os primeiros resultados relevantes para a avaliação do PO, a realizar em
2020.
…a Autoridade de Gestão, tendo em conta a aproximação do final do Portugal 2020, não
deixará de enquadrar a sua atividade de modo a contribuir para uma transição virtuosa para o
período de programação que se aproxima.

+ Informação
http://www.compete2020.gov.pt/

http://www.portugal2020.pt/

O presente documento constitui o “Resumo para o Cidadão”, que é parte integrante do
Relatório Anual de Execução do COMPETE2020 de 2018.

Execução do COMPETE2020 de 2018.
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