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A equipa

Conhecimento do negócio
Fruto de mais de vinte e cinco anos a prestar serviços
de consultoria relacionados com o financiamento
público de projetos de investimento para entidades dos
mais variados sectores, contamos com uma equipa de
profissionais qualificados e com elevado conhecimento
técnico do negócio dos nossos clientes. Deste modo, é
facilitada a geração de valor na seleção das
oportunidades em matéria de incentivos que melhor se
enquadrem na realidade de cada negócio.

Experiência acumulada
A linha de serviços de Global Investment and
Innovation Incentives (Gi3) da Deloitte, pioneira na
consultoria de incentivos em Portugal e em Angola, tem
acumulado ao longo dos anos um extenso capital de
experiência, o qual advém do envolvimento em projetos
de investimento de diferente natureza nos diferentes
Quadros Comunitários de Apoio (“QCA”), no Quadro de
Referência Estratégico Nacional (“QREN”) e no
Programa Portugal 2020, bem como em outros regimes
de apoio ao investimento (financeiros, fiscais e
parafiscais), nos mais variados sectores de atividade.
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Perspetiva internacional
A equipa de Global Investment and Innovation
Incentives (Gi3) da Deloitte é composta por mais de
1.000 profissionais em 50 países, permitindo uma
abordagem internacional na identificação e seleção dos
incentivos de apoio ao investimento disponíveis,
independentemente da sua localização.
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Visão integrada
A integração numa organização de excelência que
abrange serviços profissionais de auditoria, consultoria
fiscal, consultoria de negócios e de gestão e corporate
finance, permite-nos servir melhor os nossos clientes e
responder de forma adequada e centralizada às suas
efetivas necessidades.

© 2019. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Nuno Ferreira
Associate Partner
nferreira@deloitte.pt
Telefone: 210 427 681
Telemóvel: 914 508 376

Look deeper. Seize the opportunity.

3

A oferta

Estão disponíveis em Portugal, a nível comunitário e
extracomunitário, diversos sistemas de incentivos ao
investimento, permitindo às organizações a obtenção de
apoios públicos para o financiamento dos seus projetos
em domínios diversificados, que incluem, entre outros, o
ambiente e a sustentabilidade, a economia digital, a
formação profissional, a inovação, a internacionalização
e a investigação e desenvolvimento (”I&D”).

O Portugal 2020 visa o estímulo à produção de bens e
serviços transacionáveis, o incremento das exportações,
a transferência de resultados do sistema científico para
o tecido produtivo, a integração das pessoas em risco
de pobreza, a promoção do desenvolvimento
sustentável e o reforço da coesão territorial.

Ao nível dos incentivos de natureza financeira,
destacamos o Programa Portugal 2020, consubstanciado
em seis Programas Operacionais Temáticos, nove
Programas Operacionais Regionais (cinco no Continente
e quatro nas Regiões Autónomas) e um Programa
Operacional de Assistência Técnica.

Relativamente aos incentivos de natureza fiscal, importa
salientar um conjunto significativo de benefícios incluídos
no Código Fiscal do Investimento (“CFI”), o qual visa
favorecer o crescimento sustentável, a criação de
emprego e a aposta em atividades de I&D, dos quais
destacamos, entre outros, o regime dos Benefícios
Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo, o Regime
Fiscal de Apoio ao Investimento (“RFAI”) e o Sistema de
Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento
Empresarial II (“SIFIDE II”).

Com uma dotação superior a € 25 mil milhões,
o Programa Portugal 2020 ambiciona concretizar
um significativo conjunto de objetivos estratégicos,
alinhados com o crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo.

Conciliados com outros benefícios que têm vindo a ser
disponibilizados pelo Estado Português, estes são, por
conseguinte, relevantes instrumentos de apoio aos
investimentos efetuados ou a efetuar em território
nacional.

Incentivos em Portugal

Dotação financeira do Programa Portugal 2020 por PO - Programa Operacional (valores expressos em milhões de €)

Fonte: Portugal 2020
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A oferta

Com uma dotação superior
a € 25 mil milhões, o Portugal
2020 ambiciona concretizar
um significativo conjunto
de objetivos estratégicos

Incentivos comunitários
A nível comunitário, salientamos o Horizonte
2020, o Programa Quadro Comunitário de
Investigação e Inovação, sendo este o maior
instrumento da União Europeia orientado para o
apoio à investigação, mediante o financiamento
de projetos de investigação, desenvolvimento,
inovação e demonstração, com uma dotação de
€ 77 mil milhões. O Horizonte 2020 é composto
fundamentalmente por três pilares programáticos,
a saber: Excelência Científica (pilar I), Liderança
Industrial (pilar II) e, por fim, Desafios Societais
(pilar III).

Dotação financeira do Horizonte 2020 por pilar

Realçamos ainda os diferentes mecanismos
facultados, por exemplo, pelo Banco Europeu de
Investimento para projetos relacionados com
alterações climáticas, infra-estruturas estratégicas,
inovação e iniciativas de carácter disruptivo a
desenvolver por pequenas e médias empresas.

Desafios
Societais

Excelência
Científica
31%
39%

Incentivos extracomunitários
No que respeita aos incentivos extracomunitários,
destacamos as oportunidades de apoio ao investimento
disponibilizadas por vários países, sendo de referir, em
particular, as atualmente disponíveis em Angola, país no
qual temos vindo a acompanhar vários clientes com
atividade relevante. Com efeito, a Lei do Investimento
Privado prevê a atribuição de benefícios fiscais, facilidades
de investimento, acesso a tratamento preferencial por
parte das autoridades locais e, de igual modo, a
possibilidade de repatriamento de capitais.
Desde a entrada em vigor da nova Lei do Investimento
Privado, em junho de 2018, foram já registadas e
aprovadas 53 propostas de investimento privado no
montante total de USD 439.875.676,75, das quais (i)
48,94% correspondem a investimento nacional, (ii)
32,64% correspondem a investimento misto (nacional e
estrangeiro) e (iii) 18,42% corresponde a investimento
de origem externa.

€ 77 mil
milhões

Outros
Instrumentos

Liderança
Industrial
8%

22%

Fonte: Gabinete de Promoção do Programa Quadro de Investigação
e Desenvolvimento Tecnológico

Origem das propostas de Investimento Externo
aprovadas ao abrigo da Lei do Investimento Privado
em Angola (valores em USD)

Adicionalmente, alertamos para outras oportunidades
de apoio enquadráveis nas políticas de cooperação e
ajuda externa promovidas por instituições financeiras
de cariz internacional, como o Banco Mundial, o Banco
Africano de Desenvolvimento, entre outras, as quais
poderão contribuir, em larga medida, para a
internacionalização da economia.
Fonte: Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações Investimento aprovado ao abrigo da nova Lei até novembro de 2018
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A metodologia

Com base na nossa experiência, propomos aos nossos
clientes uma metodologia de trabalho que integra
quatro etapas principais, as quais visam acompanhar
o ciclo de vida do projeto desde a sua génese até à
avaliação final dos resultados alcançados, permitindo
que as organizações concentrem esforços na
concretização dos seus negócios.

Possibilitamos, ainda, que a identificação e o
enquadramento de oportunidades de financiamento
público compreenda, caso necessário, uma
abrangência internacional, utilizando a rede de Global
Investment and Innovation Incentives (Gi3) da Deloitte,
de modo a aproveitar os regimes de incentivos
disponíveis.

De facto, entendemos que é fundamental assegurar
o adequado acompanhamento dos projetos até à
sua fase de encerramento e avaliação, de modo a
não colocar em causa os pressupostos ou critérios de
seleção que presidiram à aprovação dos respetivos
pedidos de financiamento público.

Assim, privilegiamos uma abordagem 360º na
identificação de oportunidades de financiamento para
as várias áreas de investimento dos nossos clientes,
apostando, para o efeito, no acompanhamento
próximo e permanente dos seus negócios.

Enquadramento global
Adotando uma perspetiva nacional e internacional (sempre que aplicável)
Caracterização dos investimentos e identificação das alternativas de financiamento
público, equacionando uma eficiente utilização dos incentivos disponíveis.

Preparação e submissão de candidaturas
Interagindo com as entidades responsáveis pela gestão dos incentivos
Elaboração de estudos de suporte ao investimento, incluindo a preparação da
documentação associada a cada processo.

Apoio na fase de negociação
Salvaguardando as melhores condições de financiamento público
Assistência na negociação contratual do pacote de incentivos a disponibilizar,
se aplicável, sob uma perspetiva ad-hoc e sob a responsabilidade do cliente.

Gestão e acompanhamento
Procurando que o incentivo contratado seja efetivamente recebido
Avaliação do cumprimento dos objetivos e demais obrigações contratuais
e elaboração de recomendações e alertas no caso de desvios face ao inicialmente
previsto e contratualizado, preparação dos pedidos de pagamento de incentivo
e, sempre que necessário, apoio em processos de renegociação.
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A experiência

Acompanhando a evolução económica e os impactos
das políticas de incentivos ao investimento, a nossa
experiência como entidade consultora de inúmeras
organizações que se candidatam a este tipo de
apoios, particularmente os de natureza financeira,
remonta à adesão de Portugal à Comunidade
Económica Europeia.

Focados na busca permanente da excelência e no
serviço prestado ao cliente, os resultados alcançados
junto de organizações (públicas e privadas) de
diferentes dimensões (pequenas, médias ou grandes),
dos mais variados sectores de atividade, evidenciam
a nossa capacidade de criar valor.

Indústria

Emprego e
formação profissional

Educação

Mais de 1.650
candidaturas e
de € 2.300 milhões
de apoios públicos*

I&D

Agricultura
e Florestas

Comércio
e serviços

Transportes

*Candidaturas referentes a Portugal, no período compreendido
entre 2007 e 2018
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O compromisso

Privilegiamos uma abordagem transversal na
identificação das oportunidades de financiamento
público para as várias áreas de investimento dos
nossos clientes e um acompanhamento integrado da
totalidade do processo de obtenção de fundos até à
fase de encerramento e avaliação de cada projeto.

Acreditamos que a concretização de um processo
regular, sistemático e estruturante, de
acompanhamento dos projetos de investimento
levados a cabo pelos nossos clientes, alinhado com o
seu posicionamento estratégico, é fundamental para
alavancar os apoios públicos disponíveis no contexto
global, aportando valor ao negócio.

Privilegiamos uma
abordagem transversal
na identificação das
oportunidades de
financiamento público
para as várias áreas
de investimento dos
nossos clientes

É pois, neste contexto, que colocamos à vossa
disposição a nossa experiência de mais de vinte e
cinco anos, alicerçada numa equipa especializada na
consultoria de apoios aos investimentos, presente em
Lisboa, Luanda e Porto.

Sérgio Oliveira
Partner | Deloitte
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Para mais informações, contacte-nos:
Deloitte Hub
Av. Eng. Duarte Pacheco, 7
1070-100 Lisboa
Portugal

Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º
4150-146 Porto
Portugal

Condomínio Cidade Financeira
Via S8, Bloco 4 - 5º, Talatona
Luanda
Angola
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relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco
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Deloitte aceda a www.deloitte.com.
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