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Ficha de Produto 
 

 
Tipo de Produto: 
 

 
Incentivos Financeiros à Internacionalização 
 

 
Produto: 
 

 
Sistema de Apoio a Acções Colectivas  

 
Objectivo: 
 

 

Complementando os sistemas de incentivos directamente orientados para as 

empresas, visa potenciar os seus resultados com a criação ou melhoria das 

condições envolventes, com particular relevo para as associadas aos factores 

imateriais da competitividade de natureza colectiva, que se materializem na 

disponibilização de bens públicos, com o objectivo da obtenção de ganhos 

sociais e da indução de efeitos de arrastamento na economia. 
 

 
Beneficiários: 
 

 

Entidades Públicas com competências específicas em políticas públicas no 

domínio empresarial, Associações que com aquelas entidades tenham 

estabelecido parcerias para a prossecução de políticas públicas, Associações 

Empresariais e Centros Tecnológicos e outras Entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico (SCT). 
 

 
Descrição: 

 

As tipologias de projecto elegíveis são as seguintes: 
 

i) Actividades de promoção, divulgação e imagem internacionais dos 
sectores, regiões e actividades com relevância para a economia nacional. 
 

ii) Informação, observação e vigilância prospectiva e estratégica, incluindo 

ferramentas de diagnóstico e de avaliação de empresas. 

 

iii) Criação e dinamização de redes de suporte às empresas e aos 

empreendedores. 

 

iv) Sensibilização para os factores críticos da competitividade e para o espírito 

empresarial. 

 

v) Estudos de novos mercados, tecnologias e oportunidades de inovação. 

 

vi) Actividades de animação, coordenação e gestão da parceria, no âmbito de 

Estratégias de Eficiência Colectiva. 

 

O apoio traduz-se num financiamento não reembolsável, variando a taxa de 

comparticipação sobre as despesas elegíveis entre os 40% e os 75% (em casos 

excepcionais e devidamente fundamentados, poderá ser de 85%).  

 

A taxa máxima de financiamento será definida pela Autoridade de Gestão nos 

Avisos de Abertura de Concursos e nos termos do Convite, tendo em conta a 

prioridade das intervenções sujeitas a selecção e as disponibilidades 

orçamentais. 
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Modalidades de Projecto: Públicos, privados e Público-Privados (parcerias). 

 

 

Candidaturas em regime de Concurso, através do site da Autoridade de Gestão, 

podendo também esta optar por um procedimento de Convite, o qual será 

obrigatoriamente publicitado. 

 
 

 
Legislação Aplicável: 
 

 

- Regulamento do Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC), aprovado por 

decisão da Comissão Ministerial do Programa Operacional Factores de 

Competitividade, a 8 de Maio de 2008 e pela Comissão Ministerial de 

Coordenação dos Programas Operacionais Regionais, a 4 de Abril de 2008 (ver 

site www.pofc.qren.pt). 
 

- Regulamento Específico dos Apoios à Formação Profissional, aprovado por 

decisão da Comissão Ministerial do Programa Operacional Factores de 

Competitividade, a 30 de Abril de 2008 e por decisão da Comissão Ministerial 

dos Programas Operacionais Regionais, a 30 de Abril de 2008 (ver site 

www.pofc.qren.pt) 

 

- Portaria n.º 47-A/2012, de 24 de Fevereiro que procede à quarta alteração do 

Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de 

PME (SI Qualificação PME), aprovado pela Portaria n.º 1463/2007, de 15 de 

Novembro. 
 
 

 
Contacto: 

 

Autoridades de Gestão do Programa Operacional Factores de 
Competitividade (COMPETE) e dos Programas Operacionais Regionais 
 
Acções Colectivas – contactos – ver Links no site do COMPETE 

 
 


