
FINANCIAMENTO DE PROJETOS 
INOVADORES

Workshop sobre o financiamento de ideias criativas. Apresentação dos Programas focados 
nas necessidades de pessoas e organizações que têm uma ideia e não sabem como a 

financiar.



DANIEL FANGUEIRO

Formação
# Licenciatura Gestão de Empresas
# Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação
# Pós-Graduação em IT Management

Experiência
# 14 anos como consultor de financiamentos 
à inovação;
# Country Manager Portugal Campus Party
# Mentoria de Startups



MAIORES DIFICULDADES NA PROCURA DE FINANCIAMENTOS

# CENTENAS DE CONCURSOS 
ABERTOS (APOIOS NACIONAIS 
E EUROPEUS);



MAIORES DIFICULDADES NA PROCURA DE FINANCIAMENTOS

# AS FONTES DE 
INFORMAÇÃO NÃO 

ESTÃO CENTRALIZADAS;



MAIORES DIFICULDADES NA PROCURA DE FINANCIAMENTOS

# REGULAMENTOS QUE 
NÃO SÃO SIMPLES DE 

ENTENDER;



MAIORES DIFICULDADES NA PROCURA DE FINANCIAMENTOS

# TEMPO E ESFORÇO 
DE PREPARAÇÃO  
SÃO ELEVADOS;



OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMENTO



1. Venture Capitalsand
Business Angels



# Investidores individuais;

# Máximo de investimento entre 

200 a 300 mil euros;

# Fase embrionária da empresa;

# Empresas de Capital de Risco;

# investimentos iniciais entre  500 

mil a 1 milhão de euros;

# Empresa tem de demonstrar 

que já tem aceitação no mercado;

Business Angels Venture Capital



https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html


PRINCIPAIS INVESTIDORES EM PORTUGAL

#Business Angels | https://www.iapmei.pt/Paginas/Credenciacao-Business-Angels.aspx

#Armilar Venture Partners | http://www.armilar.com/

#Bright Pixel | https://brpx.com/investment/

#Bynd (former Busy Angels) | http://bynd.vc/

#EDP Ventures | https://www.edpventures.vc/

#Faber Ventures |https://www.faber-ventures.com/

#Indico| http://www.indicocapital.com/

#Pathena | http://www.pathena.com/

#Portugal Ventures | https://www.portugalventures.pt/

#Semapa Next | http://www.semapanext.com/

#Shilling | http://www.shillingcapital.com/

#Sonae IM | https://sonaeim.com/

https://www.iapmei.pt/Paginas/Credenciacao-Business-Angels.aspx
http://www.armilar.com/en/
https://brpx.com/investment/
http://bynd.vc/
https://www.edpventures.vc/
https://www.faber-ventures.com/
http://www.indicocapital.com/
http://www.pathena.com/
https://www.portugalventures.pt/
http://www.semapanext.com/
http://www.shillingcapital.com/
https://sonaeim.com/


2. Portugal 2020/Portugal 
2030



ESTRUTURA DO PORTUGAL 2030 

(https://portugal2030.pt/)

#Demografia, qualificações e Inclusão;

#Inovação e Transição Digital;

#Ação Climática e Sustentabilidade;

#Mar;

#Programas Regionais;



PRINCIPAIS PROGRAMAS

# Apoios à I&DT (até 75% apoio não reembolsável).

# Projetos de investigação individuais ou em consórcio com entidades do 
Sistema Científica e Tecnológico;

# Despesas Elegíveis:

- Custos com pessoal técnico (Vencimento + Segurança Social);
- Instrumentos, equipamento técnico e científico;
- Consumíveis, matérias-primas e componentes;
- Hardware e Software específico;
- Participação em certames e conferências no estrangeiro;
- Viagens e estadas;
- Certificação do Sistema de Gestão da Inovação;
- Custos indiretos;



PRINCIPAIS PROGRAMAS

# Apoios à Internacionalização e Qualificação de PME (45% a fundo perdido).

# Projetos de Internacionalização para atuais e novos mercados e qualificação 
interna para preparação para estratégia internacional;

# Despesas Elegíveis:

# Recursos Humanos

# Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais

# Participação em feiras e exposições no exterior

# Prospeção e captação de novos clientes;

# Ações de promoção realizadas em mercados externos;

# Campanhas de marketing nos mercados externos;

# Serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos

# Obtenção, validação e defesa de patentes;



PRINCIPAIS PROGRAMAS

# Apoios à Inovação Produtiva das empresas (até 75% de apoio misto)

# Projetos de aquisição de ativos produtivos (corpóreos e incorpóreos)

# Despesas Elegíveis:

# Custos de aquisição de máquinas e equipamentos

# Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software

# Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes

# Licenças, 'saber-fazer' ou conhecimentos técnicos não protegidos por 

patente;

# Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim;



3. União Europeia





HORIZON EUROPE STRUCTURE



https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


EUROPA CRIATIVA

#ORÇAMENTO: 2,44 milhões de euros

#OBJETIVOS: 

- salvaguardar, desenvolver e promover a diversidade e o 
património culturais e linguísticos europeus;

- estimular a competitividade e o potencial económico dos 
setores culturais e criativos, nomeadamente do setor 
audiovisual.

Link: https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/node/821



EUROPA CRIATIVA

# O Programa divide-se em 2 áreas distintas:

E uma terceira vertente que congrega projetos dos sectores Media e Cultura:

Vertente TRANSETORIAL do programa Europa Criativa

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/media-strand
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/funding-creative-europe/vertente-transetorial
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand?etrans=pt


EUROPA CRIATIVA
# O Programa MEDIA

A Europa Criativa pretende:

# promover a criação artística e a inovação;

# apoiar a promoção e a distribuição de conteúdos europeus em toda a 

Europa e fora dela;

#ajudar os artistas a encontrar oportunidades de criação e desempenho 

além-fronteiras;

#estimular a transição digital e ambiental dos setores culturais e criativos 

europeus;

Áreas:

- Arquitetura

- Património cultural

- Audiovisual

- Literatura e publicação

- Música

- Artes do espetáculo

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/media-strand


EUROPA CRIATIVA
# O Programa MEDIA

A Europa Criativa pretende:

# incentivar a cooperação em toda a cadeia de valor da indústria 

audiovisual e ao nível da EU;

#nutrir talentos, qualquer que seja a sua origem;

#dialoga com públicos de todas as idades, especialmente com as 

gerações mais jovens;

Áreas:

- Indústria Cinematográfica

- Indústria Audiovisual

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand?etrans=pt


EIC WORK PROGRAMME

TRL - Technology Readiness Level



EIC Accelerator

O programa EIC Accelerator Pilot (EIC) apenas destinado a PME’S oferece:

✓ Incentivo: EUR 500,000 até 2,5 milhões (70% de incentivo não reembolsável);

✓ Participação Capital: até 15 milhões por empresa;

✓ Mentoria: suporte à estratégia das empresas através do apoio de uma lista de mentores

especializados.  

✓ Accesso: A uma varidade de serviços de aceleração, tais como acesso a linhas de financiamento

complementares, a contactos com empresas europeias para demonstração de tecnologia e acesso a 

apoio de profissionais com experiência na área. 



EIC Accelerator
Fase #1: Triagem

• Apresentação em vídeo (3 minutos);

• Apresentação com 10 slides;

• Formulário no máximo com 10 páginas;

• Diagnóstico automático através de uma ferramenta de IA, em que avalia a informação enviada e valida a 

passagem para a 2ª fase. 

Fase #2: Candidatura

• Envio de um formulário completo (30 páginas), que inclui uma proposta abrangente detalhando todos 

os aspetos do projeto;

• Os candidatos precisam receber “GOs” de todos os avaliadores do EIC para passar para a fase 3;

Fase #3: Apresentação e entrevista presencial

• Os candidatos que atingirem a fase 3 serão convidados a participar de uma entrevista presencial de 40 
minutos com um painel de até seis juízes do EIC.

Link para a Fase 1: https://accelerator.eismea.eu/

https://accelerator.eismea.eu/


- Para se candidatar a outros programas do Horizonte
Europa, precisa de um mínimo de 3 organizações de
3 estados membros europeus diferentes. Apenas o
EIC Accelerator pode ser submetido por apenas uma
empresa.

- Organizações de países europeus ou países
associados. O Reino Unido está associado ao
programa completo Horizonte Europa;

- As entidades do Reino Unido podem candidatar-se a
subsídios ao abrigo do EIC Accelerator, mas não
serão elegíveis para empréstimos ou capital próprio;

HORIZON EUROPE 



Contactos:

+351 91 346 38 24 (mobile or whatsapp)

daniel.fangueiro@visiontechlab.com


