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Portugal enfrenta o paradoxo de ter mais
financiamento disponível do que projetos a
financiar. Os Fundos Europeus (Quadro de
Financiamento Plurianual 2021-2027 e Next
Generation EU) vão trazer ao nosso País cerca
de 63 mil milhões de euros na próxima década.
Mas, o Tribunal de Contas concluiu que a
execução dos fundos do “Portugal 2020”,
embora com boas taxas de compromisso, tem
sido lenta, com reduzida absorção dos fundos,
incumprimento de objetivos intermédios e
fraca orientação para resultados. Que farão
os empresários e gestores portugueses
perante esta oportunidade?
O Next Generation Program (NGP) é a
resposta da AESE Business School a este
desafio. Propomos pensar o investimento
financiado por Fundos Europeus como um
processo com três fases críticas: planeamento
estratégico, candidatura e execução do
projeto. Queremos cruzar as competências
da sua organização com as competências
exigidas para a inovação, a transição digital e
a transição ambiental.

O formato inovador do NGP permite reunir em
sala os professores da AESE e os principais
atores deste processo: as agências nacionais
que gerem os Fundos Europeus, os bancos
que fornecem as linhas de financiamento, as
organizações que apresentam os projetos, e
os consultores que as apoiam no processo.
Uma estrutura que combina o método do
caso, conferências, workshops e mesas
redondas garante que todos vamos aprender
em conjunto ao longo do Programa.
No NGP vai encontrar um ambiente de
estudo, de visão sistémica, de partilha de
conhecimentos, de trabalho em equipa,
de multidisciplinariedade de Professores e
Participantes, com uma flexibilidade que se
adapta ao quotidiano exigente e incerto…
Gostaria muito de lhe apresentar
pessoalmente a primeira edição do NextGen.
Até lá, os meus cumprimentos,
Diogo Ribeiro dos Santos
Diretor do Programa
diogo.ribeirosantos@aese.pt
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Portugal contará com 62.657 milhões
de euros para a sua recuperação e
retoma económica pós-pandemia.

9.769
2.139

Valores em milhares de milhões de euros.
Fonte: Apresentação “Versão draft Acordo de Parceria
Portugal 2030”, 15 de novembro de 2021, in portugal2030.pt

Portugal 2030
Programado em torno de 5 objetivos
estratégicos (OP) da UE: uma Europa
mais inteligente, mais verde, mais
conectada, mais social e mais próxima
dos cidadãos.
PRR
O Programa de Recuperação e
Resiliência atribui a Portugal 13.944
milhões de euros em subvenções
e 2.700 milhões de euros em
empréstimos, para ativar em três
domínios de recuperação: resiliência,
transição climática e transição digital.

Este Programa decorre
em duas dimensões

1

Operacionalização dos
Fundos Europeus – guia
para os fundos europeus,
desenho de projetos,
financiamento bancário e
contratação pública.

2

Áreas temáticas:
Inovação Empresarial,
Transição Digital
e Transição Ambiental.

DESTINATÁRIOS
>> Dirigentes e Colaboradores de Instituições
e Empresas Públicas;
>> Dirigentes e Colaboradores de Micro, Pequenas,
Médias e Grandes Empresas do Setor Privado;
>> Dirigentes e Colaboradores do Setor Bancário e
Empresas de Consultoria.

CONTEÚDOS
> Áreas Temáticas
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Empresarial
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> Áreas Instrumentais

Guia para os
Fundos Europeus

Desenho
de Projetos

Financiamento
Empresarial

Contratação
Pública

CONTEÚDOS
ÁREAS TEMÁTICAS
6 sessões

5 sessões

5 sessões

Inovação
Empresarial

Transição
Digital

Transição
Ambiental

>> Compreender como a inovação acontece e
como é muitas vezes bloqueada dentro das
organizações;
>> Consolidar a abordagem à inovação na sua
organização, pondo-a em causa, alargando
as vistas e voltando a construí-la;
>> Perceber o papel da alta direção na
promoção e implementação da inovação;
>> Entender o papel dos vários stakeholders e o
modo como devem ser geridos;
>> Dialogar com gestores que têm
preocupações semelhantes e debater
com executivos com muita experiência em
implementar a gestão da inovação.

>> Compreender como reforçar as competências
digitais dos trabalhadores do setor
empresarial;
>> Explorar como modernizar o modelo de
negócio das empresas bem como os
seus processos de produção, incluindo a
desmaterialização dos fluxos de trabalho;
>> Compreender como criar novos canais digitais
de comercialização de produtos e serviços;
>> Definir como incorporar tecnologias disruptivas
nas propostas de valor das empresas;
>> Estimular o empreendedorismo de base digital.

>> Analisar como promover a
descarbonização da indústria;
>> Compreender como promover a
eficiência energética e de recursos;
>> Fomentar a ecoinovação e os
processos de produção mais limpos;
>> Promover a economia circular na
indústria.

CONTEÚDOS
ÁREAS INSTRUMENTAIS
4 sessões

5 sessões

6 sessões

8 sessões

Guia para os
Fundos Europeus

Desenho
de Projetos

Financiamento
Empresarial

Contratação
Pública

>> Perceber como funcionam os Fundos
Europeus alocados a Portugal: qual é
o enquadramento, quais as entidades
envolvidas e qual a missão de cada
uma delas;
>> Conhecer os objetivos e destinatários
de cada programa nacional financiado
por Fundos Europeus;
>> Perceber como é que as empresas e
instituições públicas podem candidatar-se aos diversos programas: critérios
de elegibilidade, processos de
candidatura e condições de atribuição
do financiamento;
>> Conhecer os instrumentos disponíveis
para o financiamento da inovação
empresarial, da transição digital e da
investigação e desenvolvimento.

>> Compreender os elementos necessários
para a análise de projetos de
investimento, na ótica do promotor e do
financiador;
>> Conhecer a estrutura dos documentos
contabilísticos principais: balanço,
demonstração dos resultados e
demonstração dos fluxos de caixa;
modelos completos e modelos
resumidos;
>> Perceber a lógica dos indicadores
financeiros que tornam um projeto
elegível (análise de rácios);
>> Dominar os conceitos básicos de
previsão financeira a longo prazo;
>> Adquirir noções básicas de gestão risco
financeiro (análise de sensibilidade e
análise de cenários);
>> Conseguir incorporar a gestão do risco
no desenho de projetos.

>> Compreender os critérios financeiros
de elegibilidade dos projetos;
>> Conhecer as várias formas de
financiamento da empresa e o impacte
de cada uma na estratégia e no
quotidiano da empresa;
>> Perceber o conceito de dívida
sustentável: quanta dívida consegue a
empresa servir?
>> Perceber a importância dos fluxos
de caixa gerados pela empresa
para o desenho, a execução e o
acompanhamento dos projetos;
>> Inteirar-se das várias estruturas de
financiamento possíveis, consoante o
tipo de projeto e o tipo de empresa;
>> Conhecer casos de sucesso e boas
práticas no desenho e execução de
projetos.

>> Formação do Contrato;
>> Instrumentos procedimentais
especiais;
>> Medidas Especiais de
contratação;
>> Inovação e Contratação Pública;
>> Instrumentos procedimentais
especiais: Sistemas de Aquisição
Dinâmicos, Acordos-Quadro,
Catálogos Eletrónicos;
>> Potenciar a Inovação através
da Contratação Pública:
Negociação; Parcerias para a
Inovação e Contratos com Forte
Componente de Inovação.

PROFESSORES
E CONFERENCISTAS
>> Agostinho Abrunhosa (AESE Business School)
>> Artur Trindade Mimoso (ERSAR)
>> Diogo Ribeiro Santos (AESE Business School)
>> Duarte Rodrigues (AD&C - Agência para o
Desenvolvimento e Coesão)
>> Eurico Nobre (AESE Business School)
>> Filipe Janela (AESE Business School)
>> Francisco Vieira (AESE Business School)
>> Gonçalo Regalado (Millennium BCP)
>> João Garrido
>> Jorge Duque (IAPMEI)
>> José Fonseca Pires (AESE Business School)

>> Luís Ferreira (ANI – Agência Nacional de Inovação)
>> Luís Verde de Sousa (Advogado)
>> Marta Lynce de Faria (AESE Business School)
>> Paulo Preto dos Santos
>> Pedro Leão (AESE Business School)
>> Ricardo Pinheiro (Secretário de Estado do Planeamento)
>> Rui Tomás (AESE Business School)
>> (Banco do Fomento)*
>> (Compete 2020)*
>> (Estrutura de Missão Recuperar Portugal)
*a confirmar

Porquê a AESE
Business School?
A AESE Business School posiciona-se de forma ímpar
para desenvolver este Programa tendo em conta:
>> Ser uma plataforma por excelência para cruzar as
várias fontes do saber;
>> As competências e experiência dos seus Professores
nas várias áreas da gestão;
>> A rede de Alumni nos mais variados setores de
atividade e da economia;
>> As metodologias onde se inclui o método do caso.
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Estrutura
Programa presencial com 7 módulos.
Formato
5ª-feira de tarde
e 6ª-feira de manhã.
Local
AESE Business School
Calçada de Palma de Baixo, 12
1600-177 Lisboa
Preço
€ 4.500 (+ IVA)
> Desconto de 10% para empresas que
inscrevam 2 ou mais colaboradores.
> Desconto de 15% para empresas que
inscrevam 4 ou mais colaboradores.
…
O preço inclui documentação, material de
apoio, catering e estacionamento.
Direção do Programa
Diogo Ribeiro dos Santos
diogo.ribeirosantos@aese.pt
(+351) 915 034 435
Coordenação do Programa
Mafalda Correia de Sá
mafaldacsa@aese.pt
(+351) 939 939 693

#aesebschool
#readytolearn

www.aese.pt
Em caso de interrupção forçada dos
Programas, a AESE está preparada para o
cumprir, com as necessárias adaptações.

