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SI Qualificação e Internacionalização das PME

Tipologia
O

SI

Qualificação

e

Internacionalização

das

PME

divide-se

em

dois

avisos:

Internacionalização das PME e Qualificação das PME.
O SI Internacionalização das PME, tem como principal objetivo apoiar projeto que: Reforcem
a capacitação empresarial das PME para a internacionalização, promovendo o aumento
das exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e
de processos de qualificação, bem como que Aumentem a qualificação específica dos
ativos em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e
modernização das empresas.
O SI Qualificação das PME, tem como objetivo incentivar projetos com investimentos de:
Reforço das capacidades de organização e gestão das PME, incluindo, o investimento em
desenvolvimento das capacidades estratégicas e de gestão competitiva, redes modernas
de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização de TIC, bem como na
Qualificação específica dos ativos em domínios relevantes para a estratégia de inovação,
internacionalização e modernização das empresas.

Natureza dos Beneficiários
São beneficiários as PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que se
proponham a desenvolver projetos de investimento e que cumpram com os requisitos
necessários.

Despesas Elegíveis


Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais (equipamentos,
software relacionado com desenvolvimento do projeto, custo com a contratação de
2 novos técnicos por projeto);



Participação em feiras e exposições no exterior:



Serviços

de

consultoria

especializados,

prestados

por

consultores

externos,

relacionados com: prospeção e captação de novos clientes, ações de promoção,
campanhas de marketing; intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores
Oficiais de Contas, assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias; custos com
a entidade certificadora e com a realização de testes e ensaios em laboratórios
acreditados; custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas
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ou coleções; custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial
a plataformas eletrónicas;


Obtenção, validação e defesa de patentes e outros custos de registo de
propriedade industrial;



Formação de recursos humanos



Custos salariais com a contratação de recursos humanos altamente qualificados nas
empresas, incluindo o salário base e os encargos sociais obrigatórios.

Taxas de Financiamento: Forma, montante e limites do incentivo
Incentivo não reembolsável (fundo perdido);
Taxa máxima de incentivo de 45%, poderá ser alterado consoante a localização do projeto;
Limite mínimo de despesa elegível total por projeto de 25.000 euros;
Limite máximo de incentivo de 500.000€, no caso de projetos individuais.
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