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Programa Operacional Compe vidade e Internacionalização, que mobiliza os
Fundos Europeus Estruturais e de Inves mento, no âmbito do domínio
“Compe vidade e Internacionalização” do Portugal 2020, , tem Avisos abertos até 13 de maio, para Incen vos à Qualiﬁcação e Internacionalização das
PME .

Avisos de concursos abertos até 13 de maio

Descrição

"Qualiﬁcação PME "

“Internacionalização das PME”

Reforçar a capacitação empresarial das PME
através da inovação organizacional, aplicando
novos métodos e processos organizacionais, e
incrementando a ﬂexibilidade e a capacidade
de resposta no mercado global, com recurso a
inves mentos imateriais na área da compe vidade.

Reforçar a capacitação empresarial das PME através do
desenvolvimento dos seus processos de qualiﬁcação
para a internacionalização, valorizando os fatores imateriais da compe vidade, permi ndo potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora.

Beneﬁciários

Empresas PME de qualquer natureza jurídica
• Inovação organizacional e gestão;
• Economia digital e tecnologias de informação
•
•

Tipologias de
operações •
•
•
•
•
•

e comunicação (TIC);
Criação de marcas e design;
Desenvolvimento e engenharia de produtos,
serviços e processos;
Proteção de propriedade industrial;
Qualidade;
Transferência de conhecimento;
Distribuição e logís ca;
Eco-inovação;
Formação proﬁssional.

• O conhecimento de mercados externos;
• A presença na web, através da economia digital;
• O desenvolvimento e promoção internacional de mar-

cas;
• A prospeção e presença em mercados internacionais;
• O marke ng internacional;
• A introdução de novo método de organização nas prá-

cas comerciais ou nas relações externas;
• As cer ﬁcações especíﬁcas para os mercados externos.

• Incen vo não reembolsável;
Tipo de apoios • Taxa 45% sobre o total das despesas elegíveis (40% para PME localizadas na Região de Lisboa);
• Taxa de 50% para a formação proﬁssional;
• Inves mentos superiores a 25.000,00 €;
Condicionan• Cer ﬁcação Eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro alterado pelo Decretotes
Lei n.º 143/2009, de 16 de junho, através do sí o do IAPMEI (www.iapmei.pt).

Link de acesso Aviso N.º 3/SI/2016 - "Qualiﬁcação das PME"

Aviso N.º 04/SI/2016 - "Internacionalização das PME"

INSCREVE AS TUAS IDEIAS ATÉ 20 DE ABRIL DE 2016
Se pensas ter uma boa ideia de serviço ou produto
para melhorar a relação dos cidadãos e das empresas
com os serviços da Administração Pública, inscreve e
defende-a perante o nosso juri e poderás vir a vê-la tornada realidade e implementada como medida do novo Simplex.
Link de acesso : hCps://startup.simplex.gov.pt/

Para mais informações contacte:
Município do Cadaval através do email:
dperh.planeamento@cm-cadaval.pt
Programa Operacional Compe vidade
e Internacionalização através do email:
info@poci-compete2020.pt

