Internacionalização das PME
O objetivo deste concurso consiste em alargar a base exportadora, aumentando o
número de novas empresas exportadoras, ou incrementando o volume das vendas
internacionais das empresas que, já exportando, o fazem ainda de forma incipiente ou
pontual, através da concessão de incentivos a projetos que reforcem a capacitação
empresarial das PME para a internacionalização, com vista a promover o aumento das
exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
e de processos de qualificação das PME para a internacionalização, valorizando em
particular a adoção do comércio eletrónico como ferramenta de internacionalização
assente em estratégias sólidas e integradas de e-commerce e de transformação
digital.
Tipologia de Operação:


Conhecimento de mercados externos;



Presença na web, através da economia digital;



Desenvolvimento e promoção internacional de marcas;



Prospeção e presença em mercados internacionais;



Marketing internacional;



Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações
externas;



Certificações específicas para os mercados externos.

Condições de acesso:


obter ou atualizar Certificação eletrónica de PME através do IAPMEI;



apresentar uma Intensidade de Exportações (Volume de Negócios Internacional /
Volume de Negócios Total) no ano de pré-projeto (2017) inferior a 0,15;



ter uma duração máxima de 24 meses;



apresentar uma despesa mínima elegível total por projeto de 25 mil euros.
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Quem pode candidatar-se:


PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

Taxa de Incentivo:


45% (40% no PO Regional de Lisboa); incentivo não reembolsável
Principais despesas elegíveis:

Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais:


Equipamentos na medida em que forem utilizados no projeto;



Software relacionado com o desenvolvimento do projeto;



Custo com a contratação de um máximo de dois novos quadros técnicos por projeto,
com nível de qualificação igual ou superior a 6, na medida em que forem utilizados no
projeto e durante a execução do mesmo (vencimento máximo de 1850€/mensais por
colaborador);
Participação em feiras e exposições no exterior:



Custos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas
entidades organizadoras das feiras, nomeadamente os relativos aos consumos de
água, eletricidade, comunicações, inserções em catálogo de feira e os serviços de
tradução/intérpretes;



Custos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção,
construção e montagem de espaços de exposição, nomeadamente aluguer de
equipamentos e mobiliário, transporte e manuseamento de mostruários, materiais e
outros suportes promocionais;



Custos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento
dos representantes das empresas e outras despesas de representação, bem como a
contratação de tradutores/intérpretes externos à organização das feiras;
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Serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos,
relacionados com:
 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;
 Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas
eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em regimes de «software as a service»,
criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou
catalogação em diretórios ou motores de busca;
Obtenção, validação e defesa de patentes e outros custos de registo de
propriedade industrial;

Outras despesas de investimento relacionadas com a promoção da
internacionalização, que se enquadrem nas seguintes ações:


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.

Âmbito territorial: Portugal Continental
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