
 

© 2019 Baker Tilly Portugal. All rights reserved. 
 
A Baker Tilly Portugal II Advisory, Lda. é uma firma membro da Baker Tilly International. A Baker Tilly International Limited é uma sociedade de direito inglês. A Baker Tilly International não presta 
serviços profissionais a clientes. Cada firma membro é uma entidade autónoma e independente, assumindo-se como tal. A marca Baker Tilly bem como o seu logo é usado sob licença da Baker Tilly 
International Limited. A Baker Tilly Portugal II Advisory, Lda. não atua como agente da Baker Tilly International e não tem poderes para vincular a Baker Tilly International ou atuar em nome da Baker 
Tilly International. Adicionalmente, nem a Baker Tilly International nem qualquer outra firma membro têm a capacidade de exercer o controlo de gestão de qualquer outra firma membro. 

Sistema de Incentivos Qualificação das PME  
 

Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
 

Aviso n.º 06/SI/2019 
 
Objetivos e prioridades: 

• Reforço das capacidades de organização e gestão das micro, pequenas e 

médias empresas (“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. 

 

Tipologia das operações e modalidades de candidatura:  

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de qualificação das estratégias de 

PME que concorrem para o aumento da sua competitividade, flexibilidade e 

capacidade de resposta ao mercado global, nos seguintes domínios: 

• Inovação organizacional e gestão; 

• Economia digital e tecnologias de informação 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 logística; e 

• Eco inovação. 

 
Áreas geográficas:  

Todas as Regiões NUTS II do Continente (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve). 

 
Natureza das entidades beneficiárias: 

Micro, pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma 
jurídica. 
 
Taxa de financiamento:  

A taxa de incentivo a aplicar às despesas elegíveis é de 45%, à exceção dos 
incentivos a conceder a projetos localizados na região de Lisboa, os quais 
assumem uma taxa máxima de 40%. 
 
Forma de Financiamento: Não reembolsável. 
 
Dotação orçamental: 21,5 milhões de euros.  
 
Data limite para apresentação de candidaturas: 31 de maio de 2019. 

 

Despesas Elegíveis: 

• Equipamento; 

• Software; 

• Contratação de pessoal; 

• Consultoria especializada; 

• Registo de propriedade 

industrial; 

• Assistência técnica, estudos, 

diagnósticos e auditorias; 

• Certificação de sistemas e 

produtos, e em particular, a 

implementação de um sistema 

de gestão da conciliação da 

vida profissional ao abrigo da 

norma portuguesa 

NP4552:2016  

• Realização de testes e ensaios 

em laboratórios certificados; 

• Conceção e registo de novas 

marcas ou coleções;  

• Participação em feiras; e 

• Entre outras. 

 

“O objetivo deste Aviso 
de concurso consiste em 
selecionar projetos que 
visem ações de 
qualificação de PME em 
domínios imateriais com 
o objetivo de promover a 
sua competitividade e 
capacidade de resposta 
no mercado global.” 


