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ↆ 140x

5 anos

ↆ 10.000x

6 anos

impressão 3D 

drones

robots 

industriais 

análise do genoma 

humano 

armazenamento

ↆ 400x

7 anos

ↆ 10x

1 ano
ↆ 20x

5 anos

A 4ª Revolução: WHY THE FUSS?



Informação / 
Experiência são Core 

Tecnologia = Enabler

UBER

Avaliação de $41b, superior a 
70% das fortune 500

Meses vs Anos

FARFETECH  

Black Friday  c/ recorde $10m 
vendas (+ 10x yoy)

Desintermediação e 
Nichos de Mercado

FEEDZAI

+1bn transacções; Predictive 
analytics p/ prevenção risco / 

fraude em tempo real

Novos Concorrentes

Foco em escala / 
Multi-pais

UNIPLACES

Site para aluguer de casas 
para estudantes / 39 cidades

em 8 paises



+ 60% ciclo de  compra antes do 

primeiro contacto com a marca

44% reclamações via social media

74% utilizadores online assumem 

frustração quando o site não tem conteúdo 
relacionado com os seus interesses

48% consumidores esperam que as 

marcas sugiram produtos e serviços para as 
suas necessidades

Utilizadores que consumem 4 devices 

visualizam 42% mais televisão do que 

aqueles que só veêm televisão

7.2 B devices a crescer 5x mais

rápidos do que a população mundial

Clientes Mais Sofisticados



Oportunidades e Ameaças para Empresas



E agora?

“PAIN POINTS” / 

OPORTUNIDADES

VISÃO E ROADMAP 

DIGITAL

ACELERAR A 

TRANSFORMAÇÃO

PONTO DE PARTIDA:

• Não há formulas mágicas para o futuro

• Ninguém sabe mais do negócio do que quem o conduz e opera

• Podemos ajudar no caminho



Fases Oportunidades UE



+25 000 000 000 €



Nível de Apoio por País e por Região



EUGA e o apoio às PMEs na Europa

“The EU Grants Advisor 

consortium is a clear and 

logical step to kick-start 

SME growth across the 

region. The SME Union 

has always recognised 

that structural funds are 

the catalyst to growth in 

this sector.”

Jacques Santer, President of 

the SME Union, and Formeer 

European Commission 

President  

Contexto Europeu

 22m PMEs (98% PEs) na Europa;

 Empregam 120m de pessoas;

 Contribuem para 57% do PIB;

 Precisam de acesso a financiamentos.

Factos

 45% conhecem a existência de fundos;

 Apenas 4% das PMEs já se candidataram;

 Apenas 25% têm sucesso nas candidaturas | 35% PT;

 Apenas 1% das PMEs beneficiam de apoios.



O Início do Programa MAIS em Portugal

“Programa MAIS has been very, very successful. 

I think it’s a perfect thing that fits the theme of 

using (public) funds, so people can see where 

those grants are available”

“Basically this takes the complexity that existed 

(related to Public Funds…) and makes it very 

straight forward to make these applications.”



O que é o 

Programa

O programa MAIS 

pretende apoiar as 

empresas a beneficiarem 

do sistema de incentivos 

governamentais e da 

União Europeia através de 

consultoria gratuita na 

pesquisa e análise de 

enquadramento dos 

projectos. 

Programa MAIS: EUGA em Portugal

O que pode fazer 

pela sua empresa

• Simplificar os processos de 

candidaturas aos sistemas de 

incentivos;

• Divulgar os sistemas de incentivos 

disponíveis;

• Agilizar e complementar com 

outras iniciativas adicionais, os 

fundos europeus destinados às PMEs;

• Capturar investimento estrangeiro 

e apoiar a internacionalização das 

empresas portuguesas.



IGFIJ

3.300.000

2.276.000

IPAD

685.000

470.000

ERSE

1941.000

931.000

Projetos Submetidos em Portugal



Contacte-nos:

Bruno Rodrigues, 

Microsoft European Union Grants Advisor

 v-brunor@microsoft.com

Para mais informação | www.programamais.pt


