SI - Internacionalização

Encontra-se aberto, até dia 31 de outubro de 2018, o concurso para apresentação
de candidaturas ao Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME”, que
consiste em promover a aceleração das exportações portuguesas, incrementando
o volume das vendas internacionais das empresas que já exportam e que por essa
via oferecem maiores garantias de desempenho rápido.
Enquadramento, objetivos e prioridades visadas
Abrir novos canais de exportação e reforçar a internacionalização do tecido empresarial e de projetos
inovadores pressupõe o reforço das dinâmicas de inovação e de internacionalização, recuperando
trajetórias de diversificação das exportações e de produção de bens e serviços cada vez mais sofisticados
e diferenciados. O objetivo final consistirá, assim, em reforçar a competitividade das empresas, promover
o aumento da exportação de produtos com alta intensidade tecnológica, como também incentivar cada vez
mais a inserção nas cadeias de valor internacionais, reconhecendo a sua importância para a criação de mais
emprego e mais riqueza.

Tipologia das operações e modalidade de candidatura
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de internacionalização de PME que visem os seguintes
domínios:
a. O conhecimento de mercados externos;
b. A presença na web, através da economia digital;
c. O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
d. A prospeção e presença em mercados internacionais;
e. O marketing internacional;
f. A introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas;
g. As certificações específicas para os mercados externos.
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Âmbito Setorial
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas, que visam a produção de bens e serviços
transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de valor económico para as regiões alvo
indicadas no ponto anterior (área geográfica de aplicação) ou contribuam para um melhor posicionamento
na cadeia de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse económico geral.

Forma e limites dos apoios
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável, nas condições
estabelecidas no artigo 49.º do RECI.

Taxas de Financiamento
Tendo em consideração o previsto no n.º 1 do artigo 50.º do RECI, os incentivos a conceder no âmbito deste
Aviso são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa de 45%, com
exceção dos incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados através da aplicação,
às despesas elegíveis, de uma taxa máxima de 40%.

Estamos disponíveis para reunir consigo ou com a sua empresa, sem qualquer
compromisso, para prestar todos os esclarecimentos sobre esta medida.
Para mais informações, entra em contacto através do e-mail info@ichapter.pt
ou telefone 917 612 214.
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