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Ficha de Produto 
 
Tipo de Produto: 
 

 
Incentivos Financeiros à Internacionalização 
 

 
Produto: 
 

 
Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME 

 
Objectivo: 
 

 

Visa o apoio a projectos de investimento que contribuam para a promoção da 

competitividade das empresas através do aumento da produtividade, da 

flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa das PME no 

mercado global. 
 

 
Beneficiários: 
 

 

Empresas, Associações Empresariais, Entidades Públicas e Entidades do 

Sistema Científico e Tecnológico (SCT). 
 

 
Descrição: 

 

No domínio da promoção internacional, 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. 

 

Modalidades de Projecto: Projecto Individual, Projecto Conjunto e Projecto 

Simplificado (Vale Internacionalização, Vale Inovação, Vale Energia ou 

Ambiente). 

 

Nota 2 – empresas Não PME apenas podem beneficiar de apoio no âmbito de Projectos 

Conjuntos promovidos por associações/entidades. 

 

Despesa Mínima Elegível por Projecto: € 25.000 (excepto para Projectos 

Simplificados que é de € 5.000). 

 

O apoio traduz-se em incentivo financeiro não reembolsável, correspondente 

a uma taxa base máxima de 45% das despesas elegíveis, a qual poderá ser 

acrescida das majorações previstas.  
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Majorações (taxa de incentivo):  

 

i) Taxa de 75% sobre as despesas elegíveis com a participação em feiras 
internacionais nos mercados externos; 

 

ii) Taxa de 50% sobre as despesas elegíveis de projectos de micro e pequenas 

empresas inseridos em estratégias de eficiência colectiva (excepto para as 

despesas com activo fixo tangível, activo intangível e com a contratação de 

quadros técnicos); 

 

iii) Taxa majorada até 80% sobre as despesas elegíveis com formação 
profissional, em função do definido no regulamento específico dos apoios à 

formação profissional. 

 

No caso de Projectos Conjuntos a taxa máxima de incentivo aplicável aos 
Custos Indivisíveis (acções de divulgação, de acompanhamento, de avaliação, 

de disseminação de resultados e custos com pessoal) é de 75% sobre as 

despesas elegíveis. As despesas elegíveis com Custos Indivisíveis não poderão 

representar mais de 25% das despesas elegíveis totais do projecto e os Custos 

com Pessoal não poderão exceder 5% dos outros custos elegíveis. 

 

Limites do Incentivo (montante de incentivo):  

 

i) Projectos Individuais: € 400.000 por projecto. 

 

ii) Projecto Conjunto: € 180.000 x n.º empresas. 

 

iii) Projecto Simplificado: € 25.000 por projecto (com um limite por promotor de 

200.000 EUR em 3 anos para o Vale Inovação e o Vale Energia ou Ambiente, 

considerando o somatório dos apoios concedidos no âmbito dos referidos Vales 

e do Vale I&DT do SI I&DT). 

 

Nota 3 – o incentivo global atribuído às empresas (com excepção do vale inovação e 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 4 – 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. 

 

Candidaturas em regime de Concurso, através do site www.pofc.qren.pt 

(formulário electrónico disponível nesse mesmo site). 

 

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

Financeiros/SI Qualificação e Internacionalização de PME 
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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 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. 

 

- 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. 
 

 
Contacto: 

 

i) aicep Portugal Global – projectos maioritariamente de internacionalização. 
 
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 
 

 


