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SISTEMA DE INCENTIVOS
INTERNACIONALIZAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO PME



Reforçar a capacitação empresarial das PME através
do desenvolvimento dos seus processos de
qualificação para a internacionalização, valorizando
os fatores imateriais da competitividade, permitindo
potenciar o aumento da sua base e capacidade
exportadora

Reforçar a capacitação empresarial das PME através
da inovação organizacional, aplicando novos métodos
e processos organizacionais, e incrementando a
flexibilidade e a capacidade de resposta no mercado
global, com recurso a investimentos imateriais na
área da competitividade

Objetivos:

Taxa de Incentivo:
Incentivo Não Reembolsável (INR) 45%

Inovação organizacional e gestão
Economia Digital e TIC
Criação de marcas e design
Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e
processos
Propriedade industrial
Qualidade
Transferência de Conhecimento
Distribuição e Logística
Ecoinovação

Conhecimento dos mercados externos
Prospeção e presença em mercados internacionais
Marketing internacional
Presença na web (economia digital)
Desenvolvimento e promoção internacional de marcas
Certificações específicas para os mercados externos
Inovação organizacional nas práticas comerciais e nas
relações externas

Tipologia de Investimento:

Qualificação:

Internacionalização
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Equipamentos relacionados com o desenvolvimento
do projeto
Software relacionado com o desenvolvimento do
projeto
Contratação de um máximo de dois novos quadros
técnicos por projeto com nível de qualificação igual ou
superior a 6 (Licenciatura)

Custos com o aluguer de espaço, incluindo os
serviços prestados pelas entidades organizadoras
das feiras
Custos com a construção do stand
Custos de funcionamento

Despesas Elegíveis:

- Aquisições para aplicação de novos métodos
organizacionais:

- Participação em feiras e exposições no exterior:

- Obtenção, validação e defesa de patentes e outros
custos de registo de propriedade industrial;
- Custos salariais com a contratação de recursos
humanos altamente qualificados nas empresas, até ao
limite de 1850€ de salário base, mediante celebração de
contrato de trabalho com a duração máxima de 36
meses.
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Prospeção e captação de novos clientes, incluindo
missões de importadores para conhecimento da oferta
do beneficiário
Ações de promoção realizadas em mercados externos,
designadamente assessoria de imprensa, relações
públicas, consultoria de mercado e assistência técnica à
preparação de eventos
Campanhas de marketing nos mercados externos, que
compreende a contratação de serviços nas áreas de
mailing e telemarketing, publicidade e meios de
comunicação especializados
Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de
Contas ou Revisores Oficiais de Contas, na validação
da despesa dos pedidos de pagamento até ao limite de
5.000 euros por projeto
Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias
Custos com a entidade certificadora e com a realização
de testes e ensaios em laboratórios acreditados
Custos de conceção e registo associados à criação de
novas marcas ou coleções;
Entre outros

- Serviços de consultoria especializados, prestados por
consultores externos:



BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


