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Tipologias de projetos




Internacionalização de PME
o Conhecimento de mercados externos; presença na web (economia digital); desenvolvimento e
promoção internacional de marcas; prospeção em mercados internacionais; marketing
internacional; introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações
externas; certificações específicas para mercados externos.
Qualificação de PME
o Inovação organizacional e gestão; economia digital e TIC; criação de marcas e design;
desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços processo; proteção de propriedade industrial;
qualidade; transferência de conhecimento; distribuição e logística; ecoinovação; formação
profissional; contratação de recursos humanos altamente qualificados associada a estratégias de
inovação.

São ainda apoiados vales internacionalização e inovação, que têm como objetivo o reforço da capacitação
empresarial das PME através do apoio à procura de serviços tecnológicos e do conhecimento de mercados e de
interface com os agentes económicos relevantes nos mercados externos.

Objetivos


Internacionalização de PME
o 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.



Qualificação de PME
o 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

Período da candidatura
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As candidaturas de projetos proteção da propriedade industrial e os projetos do regime contratual de investimento
são apresentadas em contínuo. Para os restantes casos, entraremos em contacto quando as candidaturas estiverem
abertas.

Critérios de elegibilidade
Beneficiários
1. Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
2. Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE)
n.º 651/2014, de 16 de junho;
3. Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na
sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado
interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de
junho;
4. Declarar que não tem salários em atraso
5. Cumprir os critérios de PME, com exceção dos promotores da modalidade de projetos conjuntos
6. Áreas de investimento qualificação das PME e Internacionalização das PME
o
Ter situação económico-financeira equilibrada: ter autonomia financeira de pelo menos 20% no
caso de Não PME e 15% no caso de PME
o
Ter concluídos anteriores projetos aprovados, exceto no caso de projetos do regime contratual de
investimento
7. Vales internacionalização e inovação
o
Cumprir os pontos 1 a 5
o
Possuir situação líquida positiva
o
Não ter projetos aprovados na mesma categoria
o
No caso do vale inovação, não ter projetos aprovados na prioridade de investimento qualificação
PME
o
No caso do vale internacionalização, não ter iniciado o processo de internacionalização ou não ter
tido atividade exportadora noa últimos 12 meses

Projetos
1. Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos;
2. São aceites despesas anteriores à candidatura (até um ano antes) relacionadas com adiantamentos para
sinalização até ao valor de 50% do custo de cada aquisição e despesas relativas aos estudos de viabilidade;
3. Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento;
4. Demonstrar os efeitos do incentivo
5. Ter uma duração máxima de execução de 24 meses;
6. Demonstrar, quando integrar ações de formação profissional, que o plano de formação é coerente com o
projeto e não inclui ações de formação obrigatória para cumprir normas nacionais
7. Iniciar a execução do projeto nos 6 meses seguintes à comunicação da decisão de financiamento;
8. Não incluir as mesmas ações em projetos individuais e conjuntos;
Aos projetos conjuntos e aos vales internacionalização são aplicados critérios de elegibilidade adicionais. Por favor
contacte-nos para verificarmos o seu caso concreto.
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Despesas elegíveis
Despesas no âmbito dos projetos Qualificação PME e Internacionalização PME diretamente imputáveis ao
projeto:
1. Aquisição de novos métodos organizacionais: equipamentos; software; contratação de, no máximo, dois
novos quadros técnicos com nível de qualificação igual ou superior a 6
2. Feiras e exposições: arrendamento de espaço; construção e funcionamento do stand incluindo despesas
de deslocação e alojamento dos representantes
3. Serviços de consultoria prestados por consultores externos relacionados com: prospeção; promoção
externa; marketing em mercados externos; TOC ou ROC até € 5.000; registo de marcas e patentes,
alojamento de aplicações; formação de recursos humanos; custos salariais com a contratação de quadros
técnicos para contratos com duração até 36 meses e por um período máximo de 24 meses;

Despesas referentes à modalidade de candidatura projeto conjunto
1.
2.
3.
4.
5.

Divulgação e sensibilização de PME a juntarem-se ao projeto
Ações de acompanhamento e desenvolvimento do projeto (estudos, catálogos e campanhas)
Avaliação dos resultados nas PME participantes
Ações de divulgação e disseminação de resultados
Custos com pessoal da entidade promotora afetos a estas atividades com limite de 5% do total elegível

Estas despesas não podem representar mais de 15% dos custos totais elegíveis na modalidade.

Despesas referentes aos vales internacionalização e inovação
1. Vale internacionalização: serviços de consultoria na área de prospeção de mercado
2. Vale inovação: serviços de consultoria de inovação como consultoria de gestão, assistência tecnológica,
consultoria em economia digital, consultoria para proteção de propriedade intelectual e industrial, consultoria
em relação a norma de ensaio e certificação

Despesas não elegíveis
1. Custos normais de funcionamento, como por exemplo: publicidade corrente, despesas de consultoria fiscal
de rotina e serviços jurídicos e administrativos
2. Custos com investimento direto no estrangeiro e/ou relacionados com atividades de exportação
3. Trabalhos para a própria empresa
4. Pagamentos em numerário efetuados a fornecedores, exceto se for esse o meio de pagamento mais
frequente e por valores unitários inferiores a 250 euros
5. Custos com consultores calculados em percentagem do valor financiado pelo programa
6. Compra de imóveis incluindo terrenos
7. Trespasses e diretos de utilização de espaços
8. Aquisição de bens usados
9. IVA recuperável
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10.
11.
12.
13.
14.

Aquisição de automóveis ou aeronaves ou outro material de transporte ou aeronáutico
Juros de financiamento
Fundo de maneio
Transações entre entidades, beneficiários e promotores do projeto
Custos na área produtiva ou operacional

Forma de incentivo
Incentivos sob a forma de não reembolsável
1. Projetos no âmbito da qualificação das PME e projetos no âmbito da internacionalização das PME
o € 500.000 no caso de projetos individuais
o € 180.000 de valor médio máximo por empresa beneficiária, no caso de projetos conjuntos
2. Vales de internacionalização e vales inovação
o € 15.000 por projeto.

Taxas de financiamento
O incentivo a conceder aos projetos de qualificação das PME e internacionalização das PME é de, no máximo, 45%
com exceção de:






Projetos conjuntos: 50%
Despesas do promotor na modalidade de projetos conjuntos: 85%
Formação profissional: 50% acrescida das majorações seguintes com máximo de 70%
o 10 pp se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos
o 10 pp se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a micro e
pequenas empresas.
Custos elegíveis com a contratação de recursos humanos altamente qualificados: 50%

Projetos no âmbito dos vales internacionalização e inovação: máximo de 75% das despesas elegíveis

Legislação aplicável
Portaria n.º 57-A/2015 de 27 de Fevereiro
Portaria n.º 328-A/2015 de 2 de Outubro (introduz alterações)
Portugal 2020
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