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Tema 1: STREAM
BENCHMARK DOS PAÍSES 

EUROPEUS POTENCIAIS 
CONCORRENTES DE 

PORTUGAL
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Vector de Disrupção #1 | Alteração Estrutural dos Componentes da Powertrain

ICEV POWERTRAIN: DESAGREGAÇÃO DE CUSTO (2010) BEV POWERTRAIN: DESAGREGAÇÃO DE CUSTO PREVISTA (2030)

30%
Motor Combustão
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Transmissão

20%
Injecção
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Componentes Auxiliares
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Battery Pack
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Motor Eléctrico
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Power Electronics
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Transmissão

90% do Valor do Powertrain

15%
Escape

O aumento da procura por VEs vai ter um impacto disruptivo sobre a produção de componentes que integram a Powertrain: 1. Eliminação de componentes;
2. Substituição/Adaptação de componentes e 3. Criação de novos componentes

!

! !

!

! !

!

LEGENDA

Componente Eliminado

Componente Novo

!
!

Resumo Executivo
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Dada a dificuldade de transporte de 
baterias e o seu custo unitário, é previsível 
que os centros das cadeias se estruturem 
em proximidade das fábricas de baterias…

…deste modo, dado que existem 
concorrentes nos países produtores, 
Portugal poderá perder competitividade 
pelas dificuldades logísticas e de 
transporte.

Esta situação agrava-se especialmente no 
caso dos produtores de componentes de 
maior dimensão/menor valor unitário 
(ex. assentos vs componentes eléctricos).

O raio de acção em que a 
indústria será competitiva está 
alinhado com um conjunto de 
factores:

• Dimensão vs Valor 
Unitário dos Componentes 
e respectivo custo de 
transporte

• Concorrência
Roménia

Eslovénia
Sérvia

Investimento Médio.

~€2 mil milhões

RAIO DE ACÇÃO DAS EMPRESAS 
DO SECTOR AUTOMÓVEL 
NACIONAIS

IMPACTO NA INDÚSTRIA 
NACIONAL

Portugal

Raios de Acção Ilustrativos

Vector de Disrupção #1 | Investimentos BEV previstos e impacto da insularidade

Resumo Executivo

Está prevista a abertura de uma série de centros produtivos (large-scale) de baterias para VEs na Europa: entre 2020 e 2024 verificar-se-ão elevados investimentos de 
multinacionais tecnológicas e fabricantes do sector automóvel principalmente na Hungria, Polónia, Alemanha e Suécia, o que pode reforçar o tema da insularidade nacional
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Vector de Disrupção #2 

Paralelamente, um segundo vector de disrupção se 
destaca: os desenvolvimentos contínuos no âmbito  dos 
Veículos Autónomos (AV) 

Tal implica uma evolução/ mutação de parte significativa 
dos componentes actuais…
…quer numa perspectiva de componentes físicos: 1. 
Sensorização, 2. Sistemas de Segurança (ex: airbags), 3. 
Interiores e Entertainment

…quer na perspectiva de Software (foco: integração com 
geolocalização)
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Vectores de Disrupção | Conclusões

Value Chain
• Aumento da procura por Veículos Eléctricos: associado à pressão regulatória/ambiental, estão a causar um shift do foco de produção automóvel, aumentando 

significativamente a produção de veículos e componentes da Cadeia de Valor BEV no médio prazo
• Evolução no conceito de Veículos Autónomos
• Adaptação da produção às Cadeias de Valor BEV e Autonomous Vehicles: as empresas fornecedoras do sector terão de se adequar rapidamente à revolução 

sentida da Cadeia ICEV vs BEV vs ACV

Supply Chain
A estruturação, até aqui vigente, da Supply Chain automotiva, reflectia um equilíbrio entre uma realidade geopolítica/comercial e de representatividade/características 
dos componentes da cadeia de valor ICEV, que sofrerá mutações relevantes num espaço temporal curto
• Shift na localização dos centros produtivos: em função da tipologia e representatividade dos componentes produzidos (foco Centro Europa – Baterias)

• Encurtamento da Cadeia: micro-supply chain e nearshoring, potenciados por dois factores: 1. Economia Circular (aproveitamento/reintegração de componentes em final de vida facilitado 

pela proximidade dos elos da Cadeia Produtiva) e 2. Gestão de Risco/Aumento da Resiliência (nomeadamente devido a COVID-19), que contribuem ambos para reforçar….
• Insularidade de Portugal: Tal representa um risco adicional para Portugal: reforçando a sua insularidade, tendência que deve ser contrariada

Resumo Executivo
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Posicionamento Actual | Posicionamento estratégico e vantagens comparativas

CARACTERÍSTICAS-CHAVE DOS PAÍSES:

• A Eslovénia destaca-se em condições de competitividade para 
actividades de elevado valor acrescentado: qualificação de RH, 
capacidade de inovação e reduzido nível de burocracia. 

• A Roménia destaca-se relativamente à elevada capacidade 
produtiva, sendo o país com maior volume de exportação de 
componentes para automóveis. 

• Portugal é o país com maior volume de exportação de 
automóveis assemblados

• A Sérvia possui incentivos específicos para o sector automóvel, 
denotando um foco na sua dinamização

Condições Negócio
e Investimento

Nível Salarial

Instrumentos
Tácticos

(Incentivos&Tax)

Maturidade do
Sector Auto no país

Proximidade SC
futuras BEV

Condições Negócio
e Investimento

Nível Salarial

Instrumentos
Tácticos

(Incentivos&Tax)

Maturidade do
Sector Auto no país

Proximidade SC
futuras BEV

Condições Negócio
e Investimento

Nível Salarial

Instrumentos
Tácticos

(Incentivos&Tax)

Maturidade do
Sector Auto no país

Proximidade SC
futuras BEV

Condições Negócio
e Investimento

Nível Salarial

Instrumentos
Tácticos

(Incentivos&Tax)

Maturidade do
Sector Auto no país

Proximidade SC
futuras BEV

SÉRVIA

ROMÉNIA

ESLOVÉNIA

PORTUGAL

Avaliação do potencial dos países em torno de cinco vetores de avaliação (de cariz relativo entre os quatro países analisados, em que 1- Mínimo, 5 – Máximo)

• Portugal e Eslovénia estão alinhados ao nível das 
condições de negócio e de investimento atractivas (ex: 
Graduados em STEM, Facilidade Abertura Empresas, Registos de 
Propriedade, Protecção de Investidores, Resolução de Insolvências, …)

• A Roménia e Sérvia assumem uma elevada 
competitividade ao nível dos custos salariais e fiscais

• À exceção de Portugal, os restantes países analisados 
encontram-se geograficamente próximos do eixo central 
Europeu

• A Sérvia destaca-se como outlier, em termos de 
maturidade do sector e capacidade produtiva, 
posicionando-se consideravelmente aquém dos restantes 
países analisados

Resumo Executivo
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Conclusões Globais | Principal ameaça por subsector automóvel

LEGENDA

Evolução Incremental

Disrupção Significativa

2. Condições de 
Negócio

3. Proximidade da 
SC

4. Condições 
Salariais

5. Incentivos e 
Impostos

1. Dimensão / 
Maturidade

Chassis e Componentes Metálicos

Assentos

Pneus

Componentes Plástico/Borracha

Motor e Transmissão

Têxtil, Fibras e Couro

Componentes em Vidro 
e Fibra de Vidro

Desafio para Portugal?

APOSTA EM I&D/INOVAÇÃO, NUMA 
PERSPECTIVA DE ADAPTAÇÃO AOS 

PARADIGMAS BEV E ACV

GARANTIR BAIXOS CUSTOS 
PRODUTIVOS E DE INVESTIMENTO,
ASSEGURAR CANAIS LOGÍSTICOS 

EFICIENTES E CAPTAR CENTRO 
PRODUTIVO DE BATERIAS

Maior Ameaça

Relativamente às 
categorias de 
Componentes 
Eléctricos e Software, 
a Eslovénia
apresenta uma maior 
capacidade de 
responder à disrupção 
prevista.

Na categoria Motor e 
Transmissão, apesar 
da disrupção prevista, 
a Roménia, pela 
maturidade do sector, 
continua a ser a 
principal ameaça.

A Roménia é a maior 
ameaça nas categorias 
de produção de 
evolução incremental, 
dada a maturidade da 
sua indústria, a 
proximidade da Supply 
Chain e a 
competitividade em 
termos de custos.

-

-

-

- -

GARANTIR BAIXOS CUSTOS 
PRODUTIVOS E DE 

INVESTIMENTO E APOSTAR EM 
I&D INCREMENTAL DE FORMA A 

AUMENTAR EFICIÊNCIAS 
PRODUTIVAS

AVALIAR ESTRATEGICAMENTE A 
TRANSIÇÃO ICEV VS BEV VS ACV 

PARA GARANTIR 
SUSTENTABILIDADE DO MODELO 

DE NEGÓCIO

-

-

- -

-

-

-

-

-

Assemblagem - -

Componentes Eléctricos, 
Electrónicos e Automação

- -

Software para Automóveis - -

Resumo Executivo
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Face à análise efectuada, qual o 
caminho a percorrer pelo sector 

automóvel nacional?
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1. Optimizar os processos produtivos numa lógica de 
digitalização/Indústria 4.0

2. Reforçar a I&D no Sector Automóvel

3. a) Adequar a Cadeia de Valor ao paradigma BEV
Foco: Produção de Baterias

3. b) Adequar a Cadeia de Valor ao paradigma BEV
Foco: Adaptação e Produção de Novos Componentes

4. Adequar a Cadeia de Valor ao paradigma 
dos Veículos Autónomos e Conectados

5. Posicionar Portugal como Hub de Software
para o Sector Automóvel

VANTAGENS 
COMPARATIVAS

AMEAÇAS E 
RISCOS

BARREIRAS À 
IMPLEMENTAÇÃO

POTENCIAL DA 
ESTRATÉGIA

Legenda: Desfavorável a Favorável face aos três concorrentes em análise

INEVITÁVEIS, DE CARIZ 
INCREMENTAL, EM QUE UM 

MAIOR SUCESSO DAS 
INICIATIVAS DEPENDE DA 

CELERIDADE DO PROCESSO DE 
TRANSIÇÃO

PROCESSO EM CURSO, COM 
SUCESSO – ELEVADO GANHO E 

DE RISCO REDUZIDO

NECESSÁRIO AUMENTO 
EXPONENCIAL PARA GARANTIR 

AUMENTOS DE EFICIÊNCIA

Estratégias Propostas | Guidelines para o sector automóvel nacional

RELEVANTE PARA GERAR 
VALOR E OBTER UM MELHOR 

POSICIONAMENTO

ELEVADO ESFORÇO DE 
IMPLEMENTAÇÃO MAS 

CRÍTICO PARA GERAR UM HUB
PRODUTIVO NACIONAL

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!
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MENOR GANHO, 
MENOR RISCO

MAIOR GANHO, 
MAIOR RISCO

Resumo Executivo
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Tema 2: STREAM
BENCHMARK DAS 

TENDÊNCIAS E MELHORES 
PRÁTICAS DOS PRINCIPAIS 

CLUSTERS AUTOMÓVEIS 
EUROPEUS 
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Benchmark Clusters | Clusters Automóveis Europeus analisados

Resumo Executivo

Para a selecção dos clusters a analisar em detalhe no âmbito do projeto, foi efetuada uma Análise Macro a 3 países chave na indústria automóvel europeia: Espanha, 
França, Alemanha

Fonte: European Cluster Collaboration Platform

1. ESPANHA

1.1. Clúster de la Industria d'Automoció de 
Catalunya (CIAC)
1.2. CLUSTERMOTO 
1.3. Cluster Automoción Castilla y León (FACYL)

6

2. FRANÇA

2.1. Pôle Véhicule du Futur
2.2. Mov’eo
2.3. CARA
2.4. iD4CAR

7
3. ALEMANHA

6

1.4. Galician Automotive Cluster (CEAGA)
1.5. Madrid Automotive Clusterx (MCA)
1.6. Aragon Automotive Cluster (CAAR)

2.5. ARIA
2.6. I-TRANS
2.7. Pôle Automobile Hauts-de-France

3.1. Bayern Innovativ
3.2. automotive-bw
3.3. Automotive Nordwest e.V.

3.4. Cluster Electric Mobility South-West
3.5. Commercial Vehicle Cluster –
Nutzfahrzeug GmbH
3.6. AMZ Sachsen

2.1 ESTRATÉGIA

VETORES DE ANÁLISE CLUSTERS

2.2

2.3

FUNÇÕES

INICIATIVAS 

TOTAL: 19 
CLUSTERS

OPERACIONAL

2.4 FINANCIAMENTO 
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Benchmark Estratégico | Análise da Estratégia dos Clusters e Foco Geográfico

Resumo Executivo

Foco Geográfico
Número de 

Membros (média)

2. FRANÇA

3. ALEMANHA

1. ESPANHA

Intervalo do # 
de membros

30 - 510

Nacional – 2
Regional - 16

69 31521111

ASPETOS RELEVANTES IDENTIFICADOS

• Os clusters direcionados ao setor automóvel assumem os principais eixos estratégicos… 

1. Mobilidade e sistemas inteligentes (alinhados com o pilar de Sistemas de Segurança e Conectividade) 

2. Inovação nos processos produtivos e de Supply Chain
3. Sustentabilidade e/ou mobilidade alternativa

4. Novos Materiais e/ou Arquitetura de veículos 

• Foco geográfico predominante regional, estando direcionados a empresas do setor automóvel presentes na região alvo 

• Importa ter em consideração as diferenças significativas em termos de dimensão do setor nos diferentes países e regiões na comparação com Portugal

• Tal diferença é notória ao nível da base de membros: apesar do foco predominantemente regional, os clusters analisados apresentam em média 164 membros, cerca de 3x a base da Mobinov

Nacional – 1
Regional - 6

33 26143

Nacional – 1
Regional - 5

32 04135

Nacional – 0
Regional - 5

04 15043

99

264

113

164! ! !!

INCREMENTAL DISRUPTIVO

EIXO 
ESTRATÉGICO

A| Inovação nos 
processos 

produtivos e/ou 
supply chain

F| Sistemas de 
Segurança e de 

Conectividade (ex.: 
CAR2X)

C| Sustentabilidade 
e/ou mobilidade 
alternativa (ex.: 

elétrica, hidrogénio)

D| Serviços de 
Mobilidade (Ex: 

MAAS)

E| Mobilidade e 
Sistemas 

Inteligentes (ex.: 
Veículos autónomos)

G| Gestão, 
transmissão e/ou  

armazenamento de 
energia

B| Novos Materiais 
e/ou Arquitetura de 
veículos (ex.: Espaço 

interior e conforto)
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Benchmark Funcional | Conclusões

Resumo Executivo

PRINCIPAIS FUNÇÕES - MOBINOV
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ASPETOS RELEVANTES IDENTIFICADOS NA COMPARAÇÃO COM A MOBINOV

• A Mobinov apresenta atualmente 8 funções

• …3 das quais cruzam com as principais funções desempenhadas
pelos clusters europeus em análise

• …o que representa 2x mais funções do que a média dos clusters (4
serviços)

Acesso ao apoio público 
(programas regionais/nacionais, vales de inovação, etc.)

9

Acesso ao financiamento privado 
(ligação a investidores, capital de arranque, capital de risco, financiamento público, etc.)

1

Facilitação da colaboração 16

Divulgação periódica de informação 6

Apoio à transferência de conhecimentos 6

Apoio à internacionalização 11
Promoção de actividades
(marketing/visibilidade)

3

Trend-scouting / Gestão da inovação / Apoio aos processos de 
inovação

10

Acesso a serviços tecnológicos 4

Apoio à transferência de tecnologia 4

Provisão e facilitação do acesso à formação para os membros 4

Serviços diretos de consultoria 3

BENCHMARK: FUNÇÕES DOS CLUSTERS ANALISADOS # CLUSTERS

Acesso ao apoio público (programas regionais/nacionais, vales de inovação, etc.)

Facilitação da colaboração (entidades do cluster/ externos)

Divulgação periódica de informação

Apoio à internacionalização

Promoção de atividades (marketing/visibilidade)

Trend-scouting / Gestão da inovação / Apoio aos processos de inovação

Apoio à transferência de tecnologia

Provisão e facilitação do acesso à formação para os membros

Legenda: Função atual Mobinov
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Benchmark Iniciativas | Vectores de Análise

Resumo Executivo

CLUSTERS ANALISADOS 1

HORIZONTE 
TEMPORAL

OBJETIVO

FINANCIAMENTO

TEMÁTICA

Na análise ao foco estratégico dos clusters foram analisados os 
projetos em curso e/ou desenvolvidos no período 2014-20. Estes foram 
caracterizados segundo 4 dimensões chave:

ANÁLISE INICIATIVAS CONCRETAS (VS ESTRATÉGIA DEFINIDA)

INCENTIVOS 
NACIONAIS

(Por limitações ao nível da informação disponível foram 
analisados clusters adicionais aos previamente selecionados)

Cluster 
Foco

QUESTÃO: AS 
ATIVIDADES 
REALIZADAS 
REFLETEM A 
ESTRATÉGIA 
DEFINIDA?
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Benchmark Iniciativas | Conclusões

Resumo Executivo

Conclusão 1: Dos 4 principais eixos estratégicos assumidos pelos clusters 
europeus, as iniciativas concretas realizadas pelos clusters analisados 
enquadram-se em apenas 2 (1 incremental e 1 disruptivo)

Conclusão 2: Cruzando com as iniciativas da Mobinov, é possível aferir 
que:

• Existe alinhamento com os 2 temas mais comuns nos clusters

• Existem iniciativas adicionais que não têm um fit completo/direto 
com os eixos estratégicos mais comuns ao benchmark, de cariz 
mais genérico

A| Inovação nos processos produtivos 
e/ou supply chain

C| Sustentabilidade e/ou mobilidade 
alternativa - BEV
(ex. elétrica, hidrogénio)

E| Mobilidade e Sistemas Inteligentes -
ACV (ex.: Veículos autónomos)

B| Novos Materiais e/ou Arquitetura de 
veículos (ex. Espaço interior e conforto)
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OConclusão 3: Os eixos B| Novos Materiais e/ou Arquitetura de veículos e E| 

Mobilidade e Sistemas Inteligentes devem ser considerados como 
oportunidades de diferenciação para a Mobinov, dado o baixo número de 
iniciativas dinamizadas pelos restantes clusters nestes eixos e pelo 
impacto que podem ter na indústria automóvel portuguesa
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Benchmark Financiamento | Conclusões

Resumo Executivo

CONCLUSÕES

• O Financiamento Público é o meio 
mais utilizado pelos clusters

• A membership fee apresenta-se 
como um dos meios de 
financiamento mais utilizados, 
sendo que os clusters em análise 
recebem entre ~€60K e ~€1,5M 
anualmente

• Embora não exista informação na 
totalidade, as receitas apresentadas 
de 3 clusters são bastante 
superiores às da Mobinov

• Considerando o tema do 
financiamento comunitário, é 
relevante que se verifique um 
alinhamento das iniciativas 
estratégicas da Mobinov com as 
Vertentes Chave dos 6 pilares da 
EU, nomeadamente Clean Vehicles 
e Hidrogénio (tema tomado em 
consideração e vertido nas 
Estratégias Propostas)

FINANCIAMENTO 
PÚBLICO

SERVIÇOS

PATROCÍNIOS 

CONTRIBUIÇÕES

RETORNO DE 
INVESTIMENTOS

MEMBERSHIP FEE

Total

5 !

4 !

2

2

2

0

€~60k

Fonte: International benchmark of technology and innovation clusters; CEAGA, mov’eo, Pôle Véhicule du Futur, ID4CAR, CVC SUDWEST, automotive-bw

€~260K€~1,5M €~500K

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

-

-

-

-

----

- -

-

-

-

-

-

-

FINANCIAMENTO TOTAL €~6.8M

ESPANHA FRANÇA ALEMANHA



Muito obrigado
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Nível Estrutural e Estratégico | Dados Resumidos
1. SÉRVIA 2. ESLOVÉNIA 3. ROMÉNIA 4. PORTUGAL

População com Ensino Secundário
(%, Pop. entre 25-64 anos, 2019)

n/d 56% 61% 26%

População com Ensino Superior
(%, Pop. entre 25-64 anos, 2019)

n/d 33% 18% 26%

Graduados em Ciências, Matemática, 
Informática, Engenharias (por 1000 habitantes 20-29 
anos)

15,5 20,7 15,9 20,5

Custo Energético para Negócios
(kWh, €, 2020)

0,09 0,11 0,1 0,15

Doing Business
(Global Ranking)

44º 37º 55º 39º

Abertura de Empresa 
(Global Ranking)

73º 41º 91º 63º

Lidar com Licenças de Construção 
(Global Ranking)

9º 119º 147º 60º

Obtenção de Electricidade 
(Global Ranking)

94º 23º 157º 52º

Registo de Propriedade 
(Global Ranking)

58º 54º 46º 35º

Obtenção de Crédito 
(Global Ranking)

67º 119º 25º 119º

Protecção de Investidores Minoritários 
(Global Ranking)

37º 18º 61º 61º

Pagamento de Impostos 
(Global Ranking)

85º 45º 32º 43º

Comércio Entre Fronteiras 
(Global Ranking)

23º 1º 1º 1º

Execução de Contratos 
(Global Ranking)

65º 112º 19º 38º

Resolução de Insolvência 
(Global Ranking)

41º 8º 56º 15º Fo
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IVA

Carga Fiscal1

Segurança Social2

Salário Mínimo

20%

-

37,05%

€344,43

1. SÉRVIA

15%

10%

IRC

IRS
(limite superior)

2. ESLOVÉNIA

22%

2º

38,2%

€940,6

19%

50%

3. ROMÉNIA

19%

28º

37,25%

€463,5

16%

10%

4. PORTUGAL

23%

4º

34,75%

€635,0

21%

48%

• Vranje, Novi Sad e Pirot são free 
trade zones importantes com infra-
estrutura robusta e uma série de 
vantagens fiscais. Ex. isenção de 
IVA sobre mercadorias importadas.

--

• Estão perspectivados cortes 
adicionais na Roménia, apesar de 
ser dos países com uma carga 
fiscal mais reduzida, em 
comparação com os restantes 
países

Nota: 1) Ranking Epicenter, 2) Encargos Empregador + Empregador

Nível Tático | Principais Drivers Regulatórios em vigor (Fiscais, Laborais)

Notas adicionais

Fonte: (Em anexo) (Relatório)
Legenda: Classificação Relativa: 4º Classificado, 3º Classificado, 2º Classificado e 1º Classificado

Anexos
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Foco: Municípios Subdesenvolvidos
Detalhe: Atribuição de 1. bonificação sobre a remuneração base dos colaboradores empregados em 
determinada província, consoante o nível de desenvolvimento da mesma, e 2. bonificação sobre o 
investimento em capital fixo, atribuída as empresas.
Sector/Subsector: Automóvel

Foco: Incentivos de Corporate Income Tax
Detalhe: Uma isenção fiscal de lucro de 10 anos está disponível para investidores que contratam 
mais de 100 funcionários e investirem mais de €8,5 milhões. A isenção fiscal entra em vigor assim 
que a empresa começar a dar lucro.
Sector/Subsector: Automóvel

Foco: Incentivos de Payroll Tax
Detalhe: Integração de desempregados há mais de seis meses fornece ao empregador os seguintes 
incentivos nos impostos pagos sobre o salário líquido:
• 1-9 novos empregos: redução de 65%
• 10-99 novos empregos: redução de 70%
• Mais de 100 novos empregos: redução de 75%
Sector/Subsector: Automóvel

1. SÉRVIA 2. ESLOVÉNIA

A legislação eslovena promove e incentiva o investimento estrangeiro através do Investment
Promotion Act, adoptado e em vigor desde 2018, oferecendo incentivos ao investimento através de 
subsídios, empréstimos e garantias. 

Foco: Incentivos Fiscais para o o Investimento
Detalhe: Reduções de Corporate Income Tax:
• O valor investido em Investigação e Desenvolvimento (100%) pode ser utilizado para redução de 

impostos até 63% do lucro antes de impostos no primeiro ano, a restante diferença será 
recuperada nos cinco anos seguintes.

• O mesmo se aplica a 40% valor investido em equipamentos e activos intangíveis de longo prazo.
Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

Foco: Incentivos de Emprego
Detalhe: Os empregadores que pretendam contratar desempregados podem candidatar-se a formação 
gratuita disponibilizada pelos centros de emprego locais em toda a Eslovénia.
Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

Foco: Incentivos Regionais
Detalhe: Incentivos nos impostos das empresas, a dois níveis: taxação sobre investimentos, e taxação 
sobre colaboradores (complementado por créditos relativos a encargos na S. Social).
Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

Nível Tático | Incentivos Nacionais com impacto no sector automóvel (1/2)

INCENTIVOS ESPECÍFICOS SECTOR AUTO

A Sérvia tem um conjunto de incentivos focados no sector automóvel, denotando um foco específico na sua potenciação e dinamização. Relativamente à Eslovénia, esta possui um 
conjunto de incentivos para os agentes económicos, abrangendo, de forma generalista, o sector automóvel.
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Nível Tático | Incentivos Nacionais com impacto no sector automóvel (2/2)

Foco: Eficiência Administrativa (Nome programa: “Growth Policies”)
Detalhe: Exemplos de objectivos: Diminuição no número de pagamentos necessários para cobrir os 
custos fiscais anuais; Diminuição no número de dias necessários para abrir um negócio; Diminuição 
do custo para abrir um negócio, etc.)
Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

Foco: Incentivos Fiscais
Detalhe: Os incentivos fiscais visam alavancar a tecnologia local e capacidades de Investigação e 
Desenvolvimento incentivando investidores e empregadores
• 0% de imposto sobre lucro reinvestido em novos equipamentos tecnológicos para fins 

comerciais
• 0% de imposto sobre o rendimento para funcionários contratados para desenvolvimento de 

software
• 0% de imposto sobre o rendimento para empresas de I&D durante os primeiros 10 anos

Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

Foco: Incentivos ao Investimento (Nome Programa “Regional State Aid”)
Detalhe: Com um orçamento de €600M (2016-2022), os incentivos com foco regionais visam apoiar 
investimentos de valor acrescentado (>€10M)
Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

3. ROMÉNIA 4. PORTUGAL

Foco: Incentivos Financeiros e Fiscais para Investimentos em Produção (Nome: SIFIDE II)
Detalhe: Apoio à produção de novos produtos ou serviços, novos métodos ou processos de 
produção, sendo que a inovação deve ser pelo menos ao nível nacional (não PME).
• Para além de empréstimos e financiamento directo, existem incentivos fiscais à I&D no âmbito 

da produção: Combinando a taxa base com a incremental, os benefícios fiscais atribuídos pelo 
SIFIDE II podem atingir 82,5% das despesas elegíveis.

Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

Foco: Incentivos Financeiros e Fiscais para Investimentos em I&D (Nome: SIFIDE II)
Detalhe: Investimento em actividades de I&D para desenvolver novos produtos/serviços ou novos 
métodos ou processos de produção
• Taxa Base: 25% das despesas elegíveis;
• Bónus: até +60 pp conforme âmbito do projecto e dimensão da empresa;
• Financiamento direto: até € 1.000.000 de incentivo;
• Para um valor de incentivo superior a € 1.000.000: 25% em empréstimo sem juros e 75% em 

financiamento directo
• Crédito Fiscal: 10-25% do investimento elegível 
Sector/Subsector: Geral (inclui Automóvel)

À semelhança da Eslovénia, a Roménia e Portugal possuem um conjunto de incentivos para os agentes económicos, abrangendo, de forma generalista, o sector automóvel.

Anexos
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Vectores de Disrupção | Investimentos BEV previstos no Centro Europeu

Anexos
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Samsung SDI
Localização: Göd, Hungria
Investimento Total: €1.3 mil milhões
Operacionalização: 2018 (Plant 1) e 2021 (Plant 2)
Output: 2.5GWh (Plant 1) e 7.5GWh (Plant 2)
Marcas Fornecidas: BMW, Volkswagen, Volvo Trucks

SK Innovation
Localização: Komarom, Hungria
Investimento Total: €1.4 mil milhões
Operacionalização: 2020 (Plant 1) e 2022 (Plant 2)
Output: 7.5GWh (Plant 1) e 7.5GWh (Plant 2)
Marcas Fornecidas: Hyundai, BAIC, Daimler, VW Group

LG Chem
Localização: Wroclaw, Polónia
Investimento Total: €2.6 mil milhões
Operacionalização: 2022
Output: 4Wh (expansão prevista: 70GWh)
Marcas Fornecidas: Daimler, Porsche, Volvo, Audi, Renault, Jaguar

Northvolt Ett
Localização: Skellefteå, Suécia
Investimento Total: €4 mil milhões
Operacionalização: 2021 - 2024
Output: 32Wh (16GWh adicionais produzidos na Alemanha)
Marcas Fornecidas: BMW, Volkswagen

A Bosch iniciará a produção de baterias de 48 volts para veículos 
híbridos na sua fábrica em Eisenach, Alemanha, em 2021. Implicará 
um investimento de €80 milhões e cerca de 120 funcionários.

CATL
Localização: Erfurt, Alemanha
Investimento Total: €1.7 mil milhões
Operacionalização: 2022
Output: 14GWh
Marcas Fornecidas: BMW, Volkswagen, Daimler, Volvo, Bosch

Tesla
Localização: Berlim (periferia), Alemanha
Investimento Total: €1.7 mil milhões
Operacionalização: 2021
Output: Tesla Model 3, Model Y e respetivas baterias 
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POTENCIAL DA ESTRATÉGIA

• A digitalização da indústria automóvel permitirá que Portugal ganhe uma vantagem 
competitiva na produção de hardware face a países com menores passos percorridos neste 
sentido (ex: Roménia em 26º lugar no Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade), países que têm 
ganho uma vantagem competitiva nos últimos anos (ex: Eslovénia em 16º lugar no Índice de 

Digitalidade da Economia e da Sociedade), assim como uma diminuição do gap face a países 
reconhecidos como líderes de mercado (Ex: Alemanha em 12º lugar no Índice de Digitalidade da 
Economia e da Sociedade)

• Prevêem-se ganhos significativos no âmbito da implementação da Indústria 4.0: potenciais 
reduções de custos ~10%/ 50% e um aumento da produtividade ~45%/ 50%

• Aumento da traceability e transparência da produção ao longo da SC

Descrição: Promover uma contínua digitalização das actividades que compõem o processo produtivo da Cadeia de Valor Automóvel (perspetivas ICEV e BEV), com vista a facilitar a obtenção dos 
ganhos de eficiência exigidos ao sector, a integração dos stakeholders da cadeia, bem como a traceability e transparência ao longo dos processos

AMEAÇAS E RISCOS

• Países como a Alemanha, França, Espanha e Eslovénia já iniciaram o processo de 
digitalização, o que reforça a sua posição competitiva face a Portugal. 

• Portugal situa-se no lugar 19º no Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade, 
comparativamente a Espanha (11º), Alemanha (12º), França (15º) e Eslovénia (16º)

• Os produtores nacionais de componentes sentem uma crescente pressão de uma oferta 
alicerçada no Norte de África com uma competitividade de custos elevada: a optimização da 
eficiência do processo produtivo poderá mitigar esta ameaça 

VANTAGENS COMPARATIVAS

• Existência de incentivos governamentais de apoio à transição digital (€600 milhões –
próximos 10 anos – para Portugal se posicionar na liderança)

• Portugal situa-se acima da média da UE na categoria de Conectividade (pontuação: 53,9 Portugal vs 50,1 

UE) e Serviços públicos digitais (pontuação: 75,1 Portugal vs 72 UE) no âmbito do Índice de Digitalidade da 
Economia e da Sociedade

• Autonomia ao nível da inovação do processo produtivo
• Disponibilidade de recursos qualificados: Portugal tem um # de graduados em ciências, 

matemática, informática e engenharias por 1000 habitantes (20,5) superior à Alemanha (20,1), 
Roménia (15,9) e Sérvia (15,5) e muito próximo da Eslovénia (20,7) e Espanha (21,5) 

BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO

• Portugal não pertence à lista de países bem posicionados para receber a indústria 4.0, 
segundo o The World Economic Forum (25 países considerados dos quais 16 são europeus, ex. Espanha, 
França, Alemanha)

• Portugal situa-se abaixo da média da UE na categoria de Utilização de serviços de internet 
(pontuação: 48,1 Portugal vs 58,0 UE) no âmbito do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade

Fonte: KPMG, Comissão Europeia, ECO, Eurostat, The World Economic Forum

In
fo

rm
aç

ão
as

so
ci

ad
a

a
du

as
ou

m
ai

s
es

tra
té

gi
as

Estratégias Propostas | 1. Optimizar os processos produtivos numa lógica de digitalização/Indústria 4.0
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POTENCIAL DA ESTRATÉGIA

• Alinhamento com os drivers da UE, devido ao investimento definido no âmbito da estratégia 
europeia na Investigação & Desenvolvimento 

• Existência de sinergias inter-indústrias, uma vez que a I&D no sector automóvel desencadeia 
spillovers de conhecimento para outras áreas

• Quando focado em determinados materiais/componentes, possibilita a realização de 
melhorias incrementais e de forma independente aos OEM, realizáveis, por exemplo, em 
conjunto com as entidades do sistema Científico

Descrição: Promover a Investigação & Desenvolvimento no sector automóvel de modo a que seja possível antecipar as tendências do consumidor, bem como responder às necessidades de 
optimização do sector produtivo, no sentido de maior eficiência/durabilidade/autonomia dos veículos, bem como numa perspectiva de adaptação às exigências da Economia Circular

AMEAÇAS E RISCOS

• Considerando uma localização de centros produtivos de BEV focada no Centro da Europa, e 
de centros de decisão já implementados nessa localização, tal poderá limitar a visibilidade da 
I&D efectuada em Portugal, bem como a adopção de eventuais desenvolvimentos (pela 
menor proximidade dos centros produtivos e dos centros de decisão do sector)

VANTAGENS COMPARATIVAS

• Alinhamento com os drivers estratégicos nacionais – Estratégia de Portugal 2030 ambiciona 
criar 25 mil novos empregos em I&D

• Reconhecimento de Portugal como um local de destaque ao nível da MO tecnológica:
• em 2018, a Mercedes abriu o primeiro centro de competências digitais a nível mundial
• em 2019, a BMW e a Critical Software uniram-se para desenvolver um centro de excelência tecnológica no sector automóvel

• Indústria de equipamentos e metalomecânica está em 3º lugar no ranking de sectores que 
mais investem em I&D em Portugal (Grupo Simoldes destaca-se em primeiro lugar com 13 milhões I&D)

• Diversidade no panorama industrial automóvel Português
• Nível salarial de recursos qualificados reduzido: salário bruto médio mensal de engenheiros em 

Portugal: €1132, inferior à França (€3840), Alemanha (€3220) e Espanha (€2320)
• Nível de proficiência da língua inglesa de Portugal (12º lugar no ranking) superior à França 

(31º), Espanha (35º), Roménia (16º) e Sérvia (17º), segundo o EF English Proficiency Index

BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO

• Menor proximidade dos centros de decisão das marcas limitam o processo de inovação

• Reduzida apetência ao risco da parte da indústria nacional associada ao investimento em I&D

• Face aos concorrentes directos e aspiracionais, Portugal tem uma posição optimizável ao 
nível de condições para a Inovação e outputs dos processos de Inovação (32º no ranking do 
Innovation Index, atrás da Eslovénia - 31º, Espanha - 29º, França - 16º, Alemanha – 9º)

• Portugal posiciona-se em 27º lugar na categoria de Research Institutions Prominence, 
comparativamente à França (3º), Alemanha (4º) e Espanha (6º), o que representa uma ameaça 
significativa

Fonte: Comissão Europeia, EF, Salary Explorer, Global Competitiveness Report, Mercedes, Observador, Expresso
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Estratégias Propostas | 2. Reforçar a I&D no sector automóvel
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POTENCIAL DA ESTRATÉGIA

• Produção do principal componente da nova cadeia de valor (BEV), considerando a 
representatividade de 70% do custo da nova powertrain

• Presença no mercado de baterias para VEs, estimando-se que este valha cerca de €112 mil 
milhões a nível global, em 2027 (CAGR estimado de 18,05% entre 2020 e 2027) 

• Alinhamento de estratégia com a União Europeia, considerando que esta quer reforçar a 
necessidade de aumentar a produção de baterias eléctricas na Europa de forma a aumentar a 
sua autonomia face a outros mercados

Descrição: A. Novos Componentes: Criação de hub produtivo com centro da Value Chain em Portugal: Avaliação de viabilidade para implementação de uma Fábrica de Baterias

AMEAÇAS E RISCOS

• Possibilidade de ficar para ‘segundo plano’, considerando os investimentos de grande 
dimensão já efectuados principalmente no centro da Europa (ex. Polónia, Hungria, Alemanha, 
Suécia)

• Distância para o principal centro de consumo e expedição automóvel na Europa, exigindo 
conversão das cadeias logísticas (considerando as dificuldades associadas ao transporte de baterias)

• Existência de localizações, na Europa, de elevada atractividade para novos investimentos (ex. 
Eslovénia e/ou Roménia)

VANTAGENS COMPARATIVAS

• Abundância de lítio em Portugal, sendo o país com a maior reserva do mineral a nível Euro-
peu, uma das principais matérias primas na produção de baterias para veículos eléctricos

• Custos de mão de obra inferior a países com maior investimento na produção de baterias 
(Alemanha ~1600€, Salário Médio Suécia ~3500€, apesar de superior a Hungria ~500€ e Polónia 600€)

• Nível salarial de recursos qualificados reduzido: Salário bruto médio mensal de engenheiros 
em Portugal: €1132, inferior à França (€3840), Alemanha (€3220) e Espanha (€2320)

• Disponibilidade de recursos qualificados: Portugal tem um # de graduados em ciências, 
matemática, informática e engenharias por 1000 habitantes (20,5) superior à Alemanha (20,1), 
Roménia (15,9) e Sérvia (15,5) e muito próximo da Eslovénia (20,7) e Espanha (21,5) 

BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO

• Dimensão do investimento e disponibilidade de capital para a criação do hub produtivo 
(Investimento médio para as unidades produtivas analisadas ~2,1 Mil Milhões €)

• Custos elevados associados à exploração do Lítio e incerteza sobre a manutenção do valor do 
mesmo, associada à descoberta de novas reservas 

• Potencial risco reputacional e restrições a nível ecológico e ambiental

• Insularidade, significando que poderá existir a necessidade de produzir uma panóplia de 
componentes complementares na mesma localização para o investimento ser eficiente

Fonte: PRNewsWIre; Eco; Sociedade Portuguesa de Física
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POTENCIAL DA ESTRATÉGIA

• Relevância de componentes não-powertrain e Powertrain excluindo baterias (30%): Carácter 
de necessidade da estratégia, uma vez que os fabricantes do sector automóvel existentes em 
Portugal terão de reorientar a sua produção para a nova cadeia de valor (BEV), sob pena de 
serem excluídos da mesma

• Complementaridade à possibilidade de criação de um hub produtivo de baterias para VE

• Dimensão estimada dos veículos eléctricos no médio prazo, exigindo a produção de 
componentes específicos (estima-se que, até 2030, multiplique por 40 o # de veículos eléctricos ou híbridos a nível europeu)

• Posicionamento de Portugal em linha com a principal tendência do sector automóvel

Descrição: B. Promover a adaptação de componentes da cadeia de valor ICEV para cadeia de valor BEV (ex: pneus e sistemas de travagem adequados a VE, transmissão, substitutos lightweight
para ganho de autonomia, sistemas gestão de temperatura, etc.), e produção de componentes novos (“Rising Stars”), nomeadamente Motores eléctricos e Power Electronics

AMEAÇAS E RISCOS

• Menor capacidade de influenciar o processo de inovação neste sentido, considerando o 
número reduzido de produtores Tier 1/OEM em Portugal

VANTAGENS COMPARATIVAS

• Histórico/presença de empresas produtoras de componentes de elevada complexidade, com 
know-how substancial acumulado (representatividade de 33% de metalurgia e metalomecânica na 
produção, em Portugal, de componentes para automóveis, e de 29% de equipamento electrónico) 

• Custos de mão de obra competitivo face a um conjunto de países concorrentes europeus 
(Salário mínimo Alemanha ~1600€, França ~1500€, Espanha ~1050€, Eslovénia 940€)

BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO

• Dimensão do investimento ao nível de conversão de centros produtivos e respectivas linhas 
produtivas das empresas do sector Português

• Insularidade, tendo em conta a distância de Portugal para o hub produtivo na Europa central, 
potencialmente minimizada pela implementação de uma fábrica de baterias de VE (agravada 
por constrangimentos logísticos na rede multi-modal)

Fonte: AFIA
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POTENCIAL DA ESTRATÉGIA

• Elevado valor potencial da cadeia de valor ACV: estimando-se que 1. o mercado de veículos 
conectados valha cerca de €140 mil milhões a nível global, em 2025 (CAGR previsto de 25,2% 

entre 2020 e 2025); e 2. o mercado de veículos conectados valha cerca de €11 mil milhões a nível 
global, em 2025 (CAGR de 35% entre 2020 e 2025)

• Relevância de componentes críticos para os ACV: 

• Presença no mercado de sensores para automóveis, estimando-se que este valha 
cerca de €32 mil milhões a nível global, em 2027 (CAGR de 10,2% entre 2020 e 2027)

• Presença no mercado de informação e entretenimento para automóveis, estimando-
-se que este valha cerca de €36 mil milhões a nível global, em 2025 (CAGR de 10,3% 
entre 2020 e 2025)

Descrição: Adaptação da produção de componentes automóveis cuja base tecnológica é existente, mas que são passíveis de alterações estruturais para adequação à nova realidade dos ACV (ex: 
emissores 5G, GPS & Sensores evoluídos, sistemas entretenimento e interiores com um foco “utilizador” vs “condutor”)

AMEAÇAS E RISCOS

• Preocupações do consumidor, relativamente a temas como a segurança associada aos ACV, 
com backlashes nos media

VANTAGENS COMPARATIVAS

• Histórico/presença de multinacionais de produção de componentes de elevada complexidade, 
com know-how substancial acumulado

• Custos de mão de obra competitivo face a um conjunto de países concorrentes europeus 
(Salário mínimo Alemanha ~1600€, França ~1500€, Espanha ~1050€, Eslovénia 940€)

• Existência, à data, de players implementados (Em 2018, a Mercedes abriu um centro digital em Lisboa, que 
inclui o desenvolvimento de tecnologia automóvel autónoma)

• Lisboa é uma das três cidades piloto em Auto C-its (Cooperative Intelligent Transport
Systems), um estudo financiado pela EU sobre a regulação de veículos autónomos

• Indústrias de base presentes, que podem garantir a experiência e I&D necessário para a 
conversão. Exemplo: indústria têxtil, ao nível do desenvolvimento de novos materiais para 
interiores mais duráveis, considerando um maior desgaste associado a tendências em 
ascensão como ride sharing

BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO

• Investimento elevado ao nível de conversão de centros de produção e linhas produtivas

• Reduzida apetência ao risco associado ao investimento em I&D

• Menor proximidade dos centros de decisão das marcas limitam o processo de 
desenvolvimento conjunto/inovação

Fonte: Reuters, Comissão Europeia, Allied Market Research; Globenewswire
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POTENCIAL DA ESTRATÉGIA

• Em 2020, a dimensão do mercado de software para automóveis encontrava-se 
aproximadamente nos €16 mil milhões, prevendo-se que esta atinja cerca de €47 mil milhões 
em 2025 (CAGR de 19,7% entre 2019 e 2025), devido à progressiva procura de segurança e 
conforto dos passageiros e à crescente interligação de veículos

• Espaço de crescimento significativo: estima-se que, num contexto de mobilidade, o SW 
automóvel associado a ACV tenha 15x mais complexidade ao que compõe um Boeing 747, e 
cerca de 2x mais face ao Windows 2013.

Descrição: Potenciar a criação de um hub de software específico para o sector automóvel. Decorrente da crescente digitalização do conceito do automóvel, e do caminho no sentido da 
mobilidade autónoma, firma-se a necessidade de um aumento substancial da complexidade dos SW automóveis, prevendo-se que este segmento tenha um aumento exponencial no peso face ao 
custo total dos veículos

AMEAÇAS E RISCOS

• Portugal encontra-se no 25º lugar no ranking europeu de cibersegurança atrás da França (2º), 
Espanha (5º) e Alemanha (13º), factor considerado crucial para o desenvolvimento desta 
actividade

VANTAGENS COMPARATIVAS

• Nível salarial de recursos qualificados reduzido: Salário bruto médio mensal de engenheiros 
em Portugal: €1132, inferior à França (€3840), Alemanha (€3220) e Espanha (€2320)

• Nível de proficiência da língua inglesa de Portugal (12º lugar no ranking) superior à França 
(31º), Espanha (35º), Roménia (16º) e Sérvia (17º), segundo o EF English Proficiency Index

• Menor impacto da insularidade/afastamento do centro da Supply Chain do centro da Europa
• Experiência de Portugal como centro de desenvolvimento remoto de software (ex. Hewlett 

Packard Enterprise tem um centro de operações de software as-a-service em Lisboa)

BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO

• Insularidade de Portugal e afastamento dos centros de desenvolvimento dos principais 
fabricantes poderá constituir um desafio adicional:

• Empresas de desenvolvimento de software precisam de trabalhar em proximidade com 
OEMs e reguladores devido à correlação entre as componentes e a performance do 
código criado

• Capital Humano necessita de conhecimento profundo da indústria automóvel devido à 
forte relação entre o código desenhado e as electric control units (ECU) 

Fonte: Global Market Insights, Salary Explorer, EF, Iberogestão, International Telecommunication Union, Expresso, Computer World; Globenewswire
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Benchmark Fontes de Financiamento | Vectores de Análise

CLUSTERS ANALISADOS

(Por limitações ao nível da informação disponível foram 
analisados clusters adicionais aos previamente 

seleccionados)

MODELOS DE FINANCIAMENTO UTILIZADOS PELOS CLUSTERS

FINANCIAMENTO PÚBLICO
• Subsídios
• Project Base

SERVIÇOS
• Pagamento pelo acesso a serviços
• Pagamento pela participação em eventos
• Taxa de sucesso na facilitação de novos negócios

PATROCÍNIOS 

CONTRIBUIÇÕES

RETORNO DE INVESTIMENTOS

MEMBERSHIP FEE

Anexos
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2. FRANÇA

~25% Nacional
~2,7% Europeu

Modelos de Financiamento 
utilizados: CATEGORIA FEE €

Empresas & Parceiros
> 30.000 colaboradores 16.830
5.000 – 29.999 colaboradores 12.138
1.000 – 4.999 colaboradores 6.120
500 – 999 colaboradores 3.060
250 – 499 colaboradores 1.836
100 – 249 colaboradores 1.530
20 – 99 colaboradores 816
< 20 colaboradores 408

Centros de Investigação
> 1.000 colaboradores 6.120
100 – 999 colaboradores 3.060
< 100 colaboradores 816

Associações & Instituições Públicas e Privadas
Autoridades locais > 100.000 habitantes 12.138
Autoridades locais < 100.000 habitantes 7.650
Colectividades < 50.000 habitantes 3.060
Instituições Públicas 3.060

Instituições Privadas com 20 – 99 colaboradores 816

Instituições Privadas com < 20 colaboradores 408
Grupos de Pequenas e Médias Empresas

Pequenas e Médias empresas 3.672

Membership Fee (Anual):

Decomposição de Membros:

Estimativa da Membership Fee:

Nº DE MEMBROS

SMEs

Start-ups dentro de SMEs

Centros de Investigação

366 

150

35

510 

Grandes Empresas 72

€~1.5M

FINANCIAMENTO 
PÚBLICO

SERVIÇOS

MEMBERSHIP FEE ~22%

~8%
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Nota: não se encontra disponível informação sobre os restantes 42,3% de financiamento

Estimativa Total do financiamento:

€~6.8M

• Apoio a SMEs em comunicação, desenvolvimento 
empresarial, financiamento internacional e europeu

• Sessões de pitching com OEMs para SMEs
• Parcerias estratégicas entre membros do cluster

PATROCÍNIOS 

CONTRIBUIÇÕES

RETORNO DE 
INVESTIMENTOS

Benchmark Fontes de Financiamento | mov’eo

Anexos
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2. FRANÇA

Modelos de Financiamento 
utilizados: CATEGORIA FEE €

Empresas & Parceiros
> 1.000 colaboradores 2.500
100 – 249 colaboradores 1.850
Empresas Regionais 550

Centros de Investigação
Universidades e Centros de Investigação 1.275

Grupos de Pequenas e Médias Empresas
Pequenas e Médias empresas < 100 
colaboradores

420-820

Membership Fee (Anual):

Decomposição de Membros:

Estimativa da Membership Fee:

Nº DE MEMBROS

SMEs

Start-ups dentro de SMEs

Centros de Investigação

185 

-

21

390 

Grandes Empresas 154

FINANCIAMENTO 
PÚBLICO

SERVIÇOS

PATROCÍNIOS 

CONTRIBUIÇÕES

RETORNO DE 
INVESTIMENTOS

MEMBERSHIP FEE
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€~500K

Benchmark Fontes de Financiamento | Pôle Véhicule du Futur
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2. FRANÇA

Modelos de Financiamento 
utilizados: CATEGORIA FEE €

Empresas & Parceiros
> 1.000 colaboradores 4.000 – 6.000
100 – 249 colaboradores 1.000

Centros de Investigação
Universidades e Centros de Investigação 1.700

Grupos de Pequenas e Médias Empresas
Pequenas e Médias empresas < 100 
colaboradores

500

Membership Fee (Anual):

Decomposição de Membros:

Estimativa da Membership Fee:

Nº DE MEMBROS

SMEs

Start-ups dentro de SMEs

Centros de Investigação

200 

-

35

300 

Grandes Empresas 35

FINANCIAMENTO 
PÚBLICO

PATROCÍNIOS 

CONTRIBUIÇÕES

RETORNO DE 
INVESTIMENTOS

MEMBERSHIP FEE

SERVIÇOS

Nacional
Europeu

€~260K

Fo
nt

e:
In

te
rn

at
io

na
lb

en
ch

m
ar

k
of

te
ch

no
lo

gy
an

d
in

no
va

tio
n

cl
us

te
rs

;I
D4

CA
R

Benchmark Fontes de Financiamento | ID4CAR

Anexos



34

© 2021 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a 
KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os direitos reservados. O nome e logótipo da KPMG são marcas registadas usadas 
sob licença pelas firmas membro independentes da rede global KPMG.

3. ALEMANHA

Modelos de Financiamento 
utilizados: CATEGORIA FEE €

Empresas & Parceiros
> 1.000 colaboradores 7.500
500 – 1.000 colaboradores 5.000
250 – 500 colaboradores 3.000
50 – 250 colaboradores 1.500
25 – 50 colaboradores 1.000
< 25 colaboradores 550

Centros de Investigação
> 50 colaboradores 1.500
25 – 50 colaboradores 1.000
< 25 colaboradores 750

Outros

Agências de desenvolvimento de negócio 500

Start-ups e Indivíduos 100

Membership Fee (Anual):

Decomposição de Membros:

Estimativa da Membership Fee:

Nº DE MEMBROS

SMEs

Start-ups dentro de SMEs

Centros de Investigação

41 

-

9

88 

Grandes Empresas 22

FINANCIAMENTO 
PÚBLICO

MEMBERSHIP FEE

PATROCÍNIOS 

CONTRIBUIÇÕES

RETORNO DE 
INVESTIMENTOS

SERVIÇOS
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€~60K

Nota: não se encontra disponível informação sobre os restantes meios de financiamento

Benchmark Fontes de Financiamento | CVC SUDWEST
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