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Ficha de Produto 
 

 
Tipo de Produto: 
 

 
Incentivos Financeiros à Internacionalização 
 

 
Produto: 
 

 
Sistema de Incentivos à Inovação 

 
Objectivo: 
 

 

Visa promover a inovação no tecido empresarial, pela via da produção de novos 

bens, serviços e processos que suportem a sua progressão na cadeia de valor e o 

reforço da sua orientação para os mercados internacionais, bem como pela 

introdução de melhorias tecnológicas, criação de unidades de produção e estímulo 

ao empreendedorismo qualificado e ao investimento estruturante em novas áreas 

com potencial crescimento. 

 
 
Beneficiários: 
 

 

Empresas Portuguesas. 
 

 
Descrição: 

 

Ao nível da promoção internacional, quando enquadrada em projectos de 
investimento produtivos, o incentivo abrange o apoio a: 

 

i) Acções de Prospecção e Presença em Mercados Externos, designadamente, 

prospecção de mercados, participação em concursos internacionais, participação 

em certames internacionais nos mercados externos e acções de promoção e 

contacto directo com a procura internacional, bem como  

 

ii) Acções de Promoção e Marketing Internacional, nomeadamente concepção 

e elaboração de material promocional e informativo e execução de programas de 

marketing internacional. 
 

Nota 1 – despesas elegíveis: designadamente alugueres de equipamentos e espaço de 

exposição, contratação de serviços especializados, deslocações e alojamento e aquisição de 

informação e documentação específica relacionadas com a promoção internacional 

enquadradas no âmbito das acções referidas. 

 

Despesa Mínima Elegível por Projecto: € 150.000 (excepto no caso dos 

Projectos do Regime Especial). 

 

O apoio traduz-se num incentivo financeiro reembolsável (excepto investimento 

em formação), sem pagamento de juros ou outros encargos, com um prazo de 

financiamento de 6 anos e 3 de carência de capital (salvas as excepções previstas 

nos termos da legislação aplicável) e amortizações em prestações semestrais, 

iguais e sucessivas. É susceptível de substituição pela bonificação de juros (se 

prevista no Aviso de Abertura do Concurso) e convertível em incentivo não 

reembolsável, em função da avaliação do desempenho do projecto, nos termos do 

Regulamento em vigor e até ao montante máximo de 75% do incentivo 

reembolsável concedido.  
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Taxa Base Máxima de Incentivo de Aplicação às Despesas Elegíveis: 45%. 
 
Majorações:  

 

i) Tipo Empresa: 10% para Médias Empresas e 20% para Pequenas Empresas (à 

excepção de projectos com despesa elegível superior a 50 Milhões de Euros e de 

projectos do sector dos transportes). 

 

ii) Tipo de Estratégia: 10% para projectos de investimento de inovação produtiva 

(tipologia art.º 5.º do respectivo Regulamento) e desde que inseridos em 

estratégias de eficiência colectiva nos termos definidos no Enquadramento 

Nacional. 

 

iii) Empreendedorismo Feminino ou Jovem: 10% para projectos desta tipologia. 

No caso das despesas com Formação Profissional aplicam-se as taxas previstas 

em Regulamento Específico. 

 

Nota 2 – o incentivo global atribuído às empresas (com excepção dos apoios à formação 

profissional), não poderá ultrapassar os limites comunitários e as taxas máximas expressas 

em equivalente subvenção bruta (ESB), definidas nos termos do Enquadramento Nacional. 

 

Nota 3 – os apoios às despesas com a promoção internacional relativos à participação em 

feiras/exposições, entre outros, são concedidos ao abrigo do regime de auxílios de minimis, 

nos termos do previsto no Regulamento. 

 
As candidaturas são enviadas pela Internet através de formulário electrónico 

disponível no site www.pofc.qren.pt. 

 

Esta informação encontra-se mais desenvolvida neste site no menu Incentivos 

Financeiros/SI Inovação. 

 
 
Legislação 
Aplicável: 
 

 

- Decreto-Lei n.º 65/2009, de 20 de Março que procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 287/2007, de 17 de Agosto, que aprovou o Enquadramento 

Nacional dos Sistemas de Incentivos ao Investimento. 

 

- Declaração de Rectificação n.º 33/2009, de 19 de Maio que rectifica o Decreto-

Lei n.º 65/2009, de 20 de Março. 

 

- Portaria n.º 1103/2010 de 25 de Outubro que procede à segunda alteração ao 

Regulamento do Sistema de Incentivos à Inovação, aprovado pela Portaria n.º 

1464/2007, de 15 de Novembro. 

 

- 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. 
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Contacto: 

 

i) aicep Portugal Global – projectos de investimento nacional ou estrangeiro de 

valor > ou = a 25 Milhões € ou da iniciativa de uma empresa com facturação anual 

consolidada > a 75 Milhões € ou de uma entidade não empresarial com orçamento 

anual > a 40 Milhões €. 
 
Contacte o seu Gestor de Cliente ou o Call Center: 
aicep@portugalglobal.pt  
808 214 214 
www.portugalglobal.pt 
 
 
ii) Turismo de Portugal, I.P. – restantes projectos na área do turismo. 
 
apoioaoinvestidor@turismodeportugal.pt  
808 209 209 
www.turismodeportugal.pt 
 
 
iii) Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P. – 
restantes projectos. 

 

info@iapmei.pt  

808 201 201 

www.iapmei.pt 

 

 
 


