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INTERNACIONALIZAÇÃO
VIA E-COMMERCE



A internacionalização das PME através de um
programa que visa aprofundar a promoção do
comércio eletrónico para novas exportadoras

O lançamento de um novo programa de apoio
individualizado para a promoção digital orientado para
a diversificação de mercados para empresas que já
tenham experiência internacional consolidada

Apoios para o investimento no desenvolvimento de
serviços de suporte aos processos de internacionalização
das PME, nomeadamente em sensibilização, capacitação
e consultoria, com duas vertentes:

Novas Exportadoras -  Despesa elegível: mínima de
10.000€ e máxima de 25.000€

Mais Mercados - Despesa elegível: mínima de 25.000€
e máxima de 85.000€

50% a fundo perdido

Tipologia de Projetos:

Taxas de Incentivo:
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Previamente à submissão da candidatura, a empresa
deve solicitar o seu Diagnóstico E-commerce no
website Portugal Exporta

Apresentação de um Plano de E-commerce
Internacional - autónomo ou por via da AICEP -
MyAICEP

Duração máxima de doze meses a contar da data de
assinatura do Termo de Aceitação

Situação líquida positiva no exercício fiscal completo
anterior ao ano da candidatura

Efetuar o Registo Central de Beneficiário Efetivo
(RCBE) e disponibilizar código à AICEP

Condições de elegibilidade:
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Desenho e implementação de estratégias aplicadas a
canais digitais para gestão de mercados, canais,
produtos ou segmentos de cliente
User-Centered Design (UX)
Desenho, implementação, otimização de plataformas de
Web Content Management (WCM), Campaign
Management, Customer Relationship Management e E-
Commerce
Criação de lojas próprias online, inscrição e otimização
da presença em marketplaces eletrónicos
Search Engine Optimization (SEO) e Search Engine
Advertising (SEA)
Social Media Marketing
Mobile Marketing e Display Advertising
Business Inteligence e Web Analytics
Entre outros

Despesas Elegíveis:

- Custos com pessoal técnico diretamente afeto à
implementação do projeto (com competências em E-
commerce e Transformação Digital)

- Aquisição de equipamentos e software diretamente
relacionados com a implementação do projeto

- Despesas relacionadas com a aquisição de serviços a
terceiros:



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


