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SI - Internacionalização

Enquadramento

Este sistema de incentivos apoia 

projetos que visem reforçar a 

capacitação empresarial para a 

internacionalização (promover o 

aumento das exportações através do 

desenvolvimento e aplicação de novos 

modelos empresariais e de processos 

de qualificação das PME) e aumentar a 

qualificação específica dos ativos em 

domínios relevantes para a estratégia.

São beneficiários as PME de qualquer natureza e 

sob qualquer forma jurídica.

Não são elegíveis projetos com as seguintes 

atividades, de acordo com a CAE:

• Financeiras e de seguros;

• Defesa;

• Lotarias e outros jogos de aposta.
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Tipologia de operações
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Tipologia de operações

Os projetos individuais de Internacionalização deverão dispor os seguintes domínios:

Conhecimento de mercados externos

Presença na web, através da economia digital

Desenvolvimento e promoção internacional de marcas

Prospeção e presença em mercados internacionais

Marketing internacional

Introdução de novo método de organização nas práticas 

comerciais ou nas relações externas

Certificações específicas para os mercados externos
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Despesas Elegíveis
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Despesas Elegíveis

Presença em feiras internacionais;

Visitas de prospeção comercial aos 

mercados externos destinadas à captação 

de novos clientes;

Consultoria especializada no domínio da 

internacionalização (ex: estudos de 

mercado); 

Economia digital (Websites, Motores de 

Busca, Redes Sociais);

Serviços de Procurement Internacional;

Marketing Internacional (Folhetos, 

Brochuras, Flyers, Vídeos Promocionais);

Contratação de Relações Públicas nos mercados 

alvo;

Custos com a conceção e registo associados à 

criação de novas marcas e coleções;

Custos contratação 2 quadros técnicos com nível de 

qualificação igual ou superior a 6 (licenciatura): 

o Salário Base máximo elegível de 1.850€/mês

o Apoio nos 23,75% da componente da 

Segurança Social paga pela empresa

o Obrigatório manter os Postos de Trabalho 3 

anos após conclusão do projeto.

Certificação da qualidade que contribua para o 

reforço da competitividade em mercados externos.
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Financiamento 
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Financiamento

Despesas elegíveis

Regiões Norte, Centro, 

Algarve e Alentejo

45%
Despesas elegíveis

Região Lisboa

40%
Nota: Incentivo não 

reembolsável até ao limite de 

500.000€



9© 2018 Crowe Global

Critérios de elegibilidade
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01 02 03 04

Demonstrar que 

se encontram 

asseguradas as 

fontes de 

financiamento

Critérios de 

elegibilidade

Apresentar uma 

situação económico-

financeira equilibrada, 

ou seja, autonomia 

financeira superior ou 

igual a 15% (não 

aplicável a empesas 

com menos de um ano 

de atividade)

Não ser considerada 

empresa em 

dificuldade

Despesa Elegível 

mínima de 25 mil 

euros

05

No caso de empresas 

recentes (menos de 1 

ano à data de 

candidatura) 

demonstrar a 

capacidade de 

financiamento por 

capitais próprios de 

pelo menos 20% das 

despesas elegíveis;

06

Ter uma duração 

máxima de 2 anos e 

iniciar a execução no 

prazo máximo de 6 

meses após 

aprovação
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