SISTEMA DE INCENTIVOS “INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME”
BREXIT: DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS
AVISO N.º 01/SI/2020

Objetivos

Disponibilizar às empresas portuguesas a definição de um plano de ação tendente a
responder aos desafios e oportunidades decorrentes do Brexit, bem como uma estratégia de diversificação dos mercados de exportação ou mesmo numa estratégia de reposicionamento no mercado do Reino Unido.

Beneficiários

PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

Taxa e Natureza
do
Financiamento

PO Regional Norte, Centro e Alentejo - Taxa de 45% Incentivo não reembolsável.
PO Regional de Lisboa - Taxa de 40% Incentivo não reembolsável.



Despesas
Elegíveis

Características
gerais de participação

1

Contratação de novos recursos humanos qualificados (com nível de qualificação
igual ou superior a 6) com competências na área da internacionalização;
Em ações de prospeção, captação de novos clientes e de promoção, a contratação de serviços relacionados com alojamento e deslocação com os seguintes limites:

Na Europa - limite de 1.500€;

Fora da Europa - limite de 3.000€

PO regional Norte: limite de 4 (quatro) ações por mercado (país)/ ano.




Ações de reforço do posicionamento no mercado do Reino Unido;
Contratação de serviços relacionados com alojamento e deslocação para a participação em feiras e exposições:

Na Europa - deslocação 700€ e alojamento 250€/n.º dias feira+2 dias;

Fora da Europa - deslocação 1.600€ e alojamento 250€/n.º dias feira+2
dias



Apresentar uma despesa elegível total por projeto de 25 mil euros;



Certificado PME atualizado;



Ter data de candidatura, ou de pedido de auxílio, anterior à data de início dos
trabalhos;



Ter concluído o(s) projeto(s) anteriormente aprovado(s) ao abrigo da Tipologia
de Investimento “Internacionalização das PME”, a comprovar mediante a submissão do(s) respetivo(s) PTRF, até ao encerramento do presente Aviso.



Apresentar um Volume de Negócios Internacional no pré-projeto igual ou superior a 20 mil euros e um rácio de Intensidade das Exportações igual ou superior a
15%.



O beneficiário deverá apresentar uma exposição elevada ao mercado do Reino
Unido, traduzida num peso relativo das exportações para este mercado no Volume de Negócios Internacional no pré-projeto igual ou superior a 15%.
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