


A realidade de Portugal em Empreendedorismo e 
Inovação 

Despesa total em I&D (2010) 
Número de investigadores por  

mil trabalhadores (2010) 
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1,59 2,00 

Receitas do exterior em licenças e patentes 
(2010) Taxa de empreendedorismo1 (2010) 

4,50 5,20 

0,02 
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Fonte: Eurostat; Global Entrepreneurship  Monitor 
1. Percentagem da população ativa que está a trabalhar num negócio próprio 
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A inovação não se materializa numa efetiva  
valorização económica 
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Em termos de impacto económico, Portugal bastante abaixo da média 
da UE27 ocupando o 23º lugar 

Posição de Portugal em indicadores de output face à UE27 

Fonte: IUS 2011 

Pedidos 

(2010) (2010) (2008) 

0,59 
3,78 

36,2 

48,23 

8,6 

13,5 



O programa +e +i dinamiza as políticas de 
empreendedorismo e inovação 

Alargar Conhecimentos e 
Capacidades 

Dinamizar a  
inovação 

Estimular o 
Empreendedorismo 

Promover o Financiamento 
à Inovação 

A ambição é Portugal integrar o grupo de países "innovation followers" 
do ranking europeu de inovação até 2020 

• Programa governamental, estratégico, e 
com forte envolvimento da sociedade civil 

• Transversal ao Governo e agregador das 
políticas de empreendedorismo e inovação 

• Fomento à competitividade das empresas 

• Programa aberto e orientado a resultados 

Programa +e +i Áreas de Intervenção 



O programa centra-se em quatro grandes objectivos 
estratégicos… 

Promover uma sociedade 
mais empreendedora 

Alargar a base de empresas 
inovadoras com uma forte 
componente exportadora 

Um país em rede e  
inserido nas redes 
internacionais de 

conhecimento, de inovação  
e de empreendedorismo 

Melhor investimento, 
melhores resultados 

Objectivos 
Estratégicos 



Embrionária 
Dimensão de 
mercado 

Tempo 

Crescimento Maturidade Declínio ou Reformulação 

Ciclo de Vida da Empresa 

• Dentro do ciclo da empresa, o programa 
+e+i concentra-se na fase embrionária, 
distinguindo três etapas: 

‒ Ideia  
‒ Arranque 
‒ Desenvolvimento 

 
• É dirigido a estas fases que se 

concentrarão as medidas do Programa  
 

Dimensão de 
mercado 

Tempo 

Ideia 

Arranque 

Desenvolvimento 

O programa centra-se nas fases inicias do ciclo 
de vida das empresas 



O Governo assumiu prioridades em matéria de 
empreendedorismo e inovação 
 

Reforço dos incentivos à inovação e ao empreendedorismo  

Reforma do capital de Risco Público  

Promoção de uma cultura de empreendedorismo nos diversos níveis de ensino 

Potenciar parcerias entre investidores nacionais e internacionais  

Reforço do estímulo ao empreendedorismo de base local   

Iniciativas em curso 

Dinamização do ecossistema de empreendedorismo e Inovação  
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