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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO 
DO 

SAE – SERVIÇO DE APOIO ÀS EMPRESAS 
 
 
 
No âmbito da dinamização das exportações portuguesas, a Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP) está a desenvolver uma Rede de SAE - Serviço de 
Apoio às Empresas destinado a apoiar as empresas portuguesas no estrangeiro, 
especialmente, PME’s. 
 
Havendo a necessidade de criar as melhores condições para a utilização dos SAE - Serviço 
de Apoio às Empresas, a Comissão Executiva deliberou aprovar o seguinte Regulamento: 
 
 

Artigo 1° 
Os Serviços de Apoio às Empresas 

 
Os SAE - Serviços de Apoio às Empresas, são áreas de escritórios, em instalações da 
AICEP ou sob a sua alçada no estrangeiro, destinados a acolher empresas portuguesas que 
queiram iniciar a sua actividade exportadora, de turismo ou de internacionalização para o 
país onde estão instalados. 
 
 

Artigo 2° 
Objectivo 

 
Com os SAE - Serviços de Apoio às Empresas, a AICEP facilita a instalação das empresas 
portuguesas no novo país de destino das suas exportações e de negócio, reduzindo assim 
os seus custos de arranque inicial. 
 
 

Artigo 3° 
Facilidades 

 
Os SAE - Serviço de Apoio às Empresas asseguram, durante o horário de funcionamento 
das instalações onde estão inseridos, todas as facilidades normalmente associadas a um 
escritório, de acordo com a tabela em anexo. 
 
 

Artigo 4° 
Pedido de utilização  

 
Qualquer empresa portuguesa pode solicitar a utilização do SAE - Serviço de Apoio às 
Empresas existentes na rede externa da AICEP enviando uma Ficha de Inscrição para 
sae@portugalglobal.pt. 
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Artigo 5° 

Condições de utilização  
 
1 – Após aprovação do pedido de utilização, as empresas podem utilizar os SAE - Serviço 
de Apoio às Empresas por um período inicial não superior a 1 mês, dependendo da 
disponibilidade do SAE. 
 
2 – Em circunstâncias especiais, pode ser autorizado um prolongamento adicional que não 
poderá ultrapassar o máximo de 1 mês, desde que não hajam outros pedidos de utilização. 
 
3 – A utilização do SAE - Serviço de Apoio às Empresas está sujeita a pagamento, cujo 
valor, para cada ponto de rede, consta da tabela em anexo. 
 
4 – Após confirmação da aceitação do pedido as empresas procederão ao respectivo 
pagamento por meio electrónico (Sistema Pay Pal ou cartão de crédito), via plataforma site 
da AICEP. 
 
5 – As despesas decorrentes de comunicações telefónicas, fax, traduções ou outras que 
não se insiram na utilização das salas e equipamentos disponibilizados, como estacionário, 
serão suportadas pelas empresas directamente no respectivo mercado. 
 
 

Artigo 6° 
Responsabilidade civil e criminal 

 
A utilização dos SAE - Serviço de Apoio às Empresas, para fins a qualquer título, 
designadamente através de meios informáticos, contrários às leis e bons costumes em 
vigor, responsabilizam directa e exclusivamente as empresas. 
 
 

Artigo 7° 
Publicitação 

 
O presente Regulamento será afixado obrigatoriamente, em lugar bem visível, em todos os 
SAE - Serviço de Apoio às Empresas. 
 
 

Artigo 8° 
Aplicação 

 
O presente Regulamento aplica-se a partir de 31 de Março de 2009, para novas empresas e 
a partir da data em que terminarem os actuais compromissos para os casos de empresas 
que neste momento, estão a utilizar os SAE - Serviço de Apoio às Empresas. 


