PORTUGAL 2020 – QI PME
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME – PROJETOS INDIVIDUAIS

Objetivos e
Prioridades

O presente concurso visa alargar a base exportadora do nosso país,
aumentando o número de novas empresas exportadoras, ou o
incremento das exportações das empresas que já têm vendas
internacionais, mas com carácter pontual ou incipiente.

Beneficiários

Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

Taxa de
Financiamento

Taxa Base – 45%, sob forma de subsídio não reembolsável,
PO Regional de Lisboa: taxa máxima de 40%
Podem ser apoiados projetos dos setores da produção agrícola primária e das
pescas e da aquicultura ao abrigo dos respetivos regimes de auxílios de minimis.

Tipologias de
investimento/Pr
ojeto

São suscetíveis de apoio projetos nos seguintes domínios:
a) O conhecimento de mercados externos;
b) A presença na web, através da economia digital;
c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
d) A prospeção e presença em mercados internacionais;
e) O marketing internacional;
f) A introdução de novo método de organização nas práticas
comerciais ou nas relações externas;
g) As certificações específicas para os mercados externos.

Características
gerais e
específicas de
participação

- Possuir certificação PME;
- Possuir Autonomia Financeira mínima de 15%;
- Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos;
- Apresentar VN Internacional no pré-projeto inferior a 15%;
- Despesa mínima elegível de 25 mil Euros;
- Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de
financiamento;
- Não ser uma empresa em dificuldade;
- Não possuir dívidas à Segurança Social ou às Finanças, nem ter
salários em atraso;
- Ter uma duração máxima de execução de 24 meses.

Despesas
elegíveis

Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais:
- Equipamentos e software utilizados na execução do projeto;
- Custo com a contratação de até dois novos quadros técnicos com
nível de qualificação ISCED ≥ 6;
Participação em feiras e exposições no exterior:
- Custos com o aluguer, construção e funcionamento do stand,
incluindo serviços de deslocação e alojamento dos representantes,
despesas de representação e outros custos indiretos;
Serviços de consultoria especializados, relacionados com:
- Prospeção e captação de novos clientes;
- Ações de promoção realizadas em mercados externos;
- Campanhas de marketing nos mercados, publicidade e outros meios;
- Custos com a intervenção de TOC ou ROC;
- Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias;
- Custos associados à domiciliação, adesão e subscrição inicial de
aplicações, criação e publicação de novos conteúdos eletrónicos ou
catalogação.

Nota: excluem-se divisões CAE 01-03, 64-69, 84, 92
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