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Após o lançamento das medidas transversais de apoio à Economia
e Emprego, é necessário adapta-las às necessidades sectoriais

Introdução

• Uma vez lançadas as medidas transversais de apoio às PME , aplicáveis à
generalidade dos vários sectores económicos, é necessário adapta-las às
necessidades específicas dos sectores que têm um papel estratégico na nossa
economia.
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• Neste sentido, durante Fevereiro e Março foi desenvolvido em conjunto com a
APCOR e diversas empresas do sector da cortiça, o Plano de Apoio á Industria da
Cortiça (PAIC).

• Este plano é composto por 16 medidas, das quais 2 foram formatadas
especificamente para a Industria da Cortiça. Estima-se que as medidas incluídas no
Plano representem um apoio superior a 180 Milhões de Euros.

• É de destacar o espírito de verdadeira parceria, cooperação e esforço conjunto
entre o Ministério, as empresas e a Associação do Sector, factores críticos para
ultrapassar este momento difícil da Economia mundial.



O Plano de Apoio à Industria da Cortiça estabelece 10 objectivos
de actuação organizados em 4 Eixos estratégicos

Objectivos do Plano

Plano de Apoio à Industria da Cortiça
(PAIC)

Eixo 1 - Apoio ao
financiamento

Eixo 2 - Apoio às Exportações
e Promoção Externa

Eixo 3 – Ajustamento ao perfil
industrial e tecnológico do Eixo 4 - Estímulo ao Emprego

e à sua melhor qualificação
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financiamento

1. Assegurar acesso ao
crédito bancário

2. Melhorar acesso
temporário a auxílios do
estado

3. Apoiar o processo de
capitalização de
empresas do sector

e Promoção Externa

4. Assegurar acesso a
seguros de crédito à
exportação

5. Alargar instrumentos
de apoio à Exportação

6. Apoiar actividades de
promoção nos
mercados
internacionais

g
Sector

7. Apoiar o processo de
consolidação do Sector

8. Disponibilizar apoios
ao investimento
empresarial

9. Dinamizar Estratégias
de Eficiência Colectiva

e à sua melhor qualificação

10.Apoiar a manutenção
do emprego



• Medida 1 – Linha de crédito
para sector da cortiça - Apoio
de 100 milhões de euros.

Foram identificadas 16 medidas de apoio – As medidas
representem um apoio ao sector superior a 180 Milhões de euros

Eixo 1 - Apoio ao
financiamento

Eixo 2 - Apoio às Exportações
e Promoção Externa

Eixo 3 – Ajustamento ao perfil
industrial e tecnológico do

Sector

Eixo 4 - Estímulo ao Emprego
e à sua melhor qualificação

Obj1> Assegurar acesso ao
crédito bancário

Obj4> Assegurar acesso a seguros
de crédito à exportação

Obj7> Apoiar o processo de
consolidação do sector

Obj10> Apoiar a manutenção
do emprego

• Medida 6: Seguro de crédito à
exportação OCDE

• Medida 7: Garantia do Estado para
Riscos não cobertos (OCDE II)

• Medida 11: Prioritização da
consolidação da Industria da
Cortiça nas operações do Fundo
de Fusões e Aquisições – Criação
de Grupo de Trabalho para

• Medida 15: Programa
Qualificação Emprego

• Medida 16: Redução das
contribuições a Segurança Social
(3%) para micro e pequenas

• Medida 4: PME Consolida -
Capital de Risco

• Medida 5: PME Consolida: Fundo
de Investimento Imobiliário
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Obj2> Melhorar acesso temporário
a auxílios do estado

Obj6> Apoiar actividades de
promoção nos mercados

internacionais

Obj8> Disponibilizar apoios ao
investimento empresarial

Obj3> Apoiar o processos de
capitalização de empresas do sector

Obj9> Dinamizar Estratégias
de Eficiência Colectiva

• Medida 8: Seguro de crédito à
exportação fora OCDE

Apoio estimado em €60 Milhões

de Grupo de Trabalho para
desenhar plano de acção.

(3%) para micro e pequenas
empresas (> 45 anos)

• Medida 2: Flexibilização dos
sistemas de Incentivos às
Empresas do QREN

• Medida 3: Aumento do limite de
Auxílios às Empresas – Minimis

• Medida 10: Apoio às duas
campanha de promoção do
sector da cortiça nos mercados
internacionais – € 21 Milhões
• Campanha Rolha de Cortiça
• Campanha de Materiais de

Construção

• Medida 12: Apoio aos projectos
de inovação produtiva no sector da
cortiça

• Medida 13: Revisão e
simplificação dos regimes de
benefícios fiscais ao investimento

• Medida 14: Financiamento do
Pólo de Competitividade das
Industrias de Base Florestal no
âmbito das Estratégias de
Eficiência Colectiva

Obj5> Alargar instrumentos
de apoio à Exportação

• Medida 9: Revisão e
simplificação dos regimes de
benefícios fiscais à
internacionalização

Medidas específicas
para o sector

Medidas transversais de
Apoio às Empresas e
Emprego


