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ENQUADRAMENTO

1. E-COMMERCE E TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

O objetivo do presente aviso de concurso
consiste assim, em promover o aumento das
exportações portuguesas via comércio
eletrónico, alargando o número de PME que
utilizem exclusivamente o comércio eletrónico
como ferramenta de internacionalização e
conferindo maior visibilidade à oferta
portuguesa nos canais online.

Fase I: Prioridade E-Commerce e
Transformação Digital: entre o dia 24 de
janeiro de 2020 e o dia 13 de abril de 2020;

2. BREXIT: DIVERSIFICAÇÃO DE 
MERCADOS

O objetivo do presente aviso de concurso é
disponibilizar às empresas portuguesas a
elaboração de um diagnóstico e a definição de
um plano de ação tendentes a responder aos
desafios e oportunidades decorrentes do
Brexit.

Fase II: Prioridade Brexit: Diversificação de
Mercados: entre o dia 24 de janeiro de 2020 e
o dia 11 de maio de 2020;

3. ACELERADOR DE EXPORTAÇÕES

O objetivo do presente aviso de concurso
consiste no reforçar da presença nos mercados
internacionais das PME portuguesas já
exportadoras, induzindo por essa via a
aceleração das exportações portuguesas.

Fase III: Prioridade Acelerador de Exportações:
entre o dia 24 de janeiro de 2020 e o dia 08 de
junho de 2020.

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS
As entidades beneficiárias são empresas PME
de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica.

ÁREA GEOGRÁFICA
A área geográfica aplica-se em todas as regiões
NUTS II do Continente (Norte, Centro, Lisboa,
Alentejo e Algarve).

INCENTIVO
Taxa base incentivo: 45%

Taxa máxima para PO Regional de Lisboa: 40%

Natureza: Não Reembolsável

Limite mínimo de despesa elegível: 25.000€



DESPESAS ELEGÍVEIS

Prioridade E-COMMERCE E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

a) Aquisição para aplicação de novos métodos
organizacionais:

• Custos salariais com a contratação de um
máximo de 2 recursos humanos (com nível
de qualificação igual ou superior a 6);

• Equipamentos e software.

b) Aquisição de serviços a terceiros:

• Desenho e implementação de estratégias
aplicadas a canais digitais para gestão de
mercados, canais, produtos ou segmentos
de cliente;

• Otimização de plataformas de Web Content
Management (WCM), Campaign
Management, Customer Relationship
Management e E-Commerce;

• Criação de lojas próprias online, inscrição e
otimização da presença em marketplaces
eletrónicos;

• Estratégias de interação com o cliente via
dispositivos móveis;

• Criação e distribuição de conteúdos digitais;

• Criação de estratégias digitais centradas na
experiência do cliente;

• Recolha, tratamento, análise e visualização
de grandes volumes de dados gerados.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de Setembro.

Prioridades Brexit: Diversificação de Mercados
e Acelerador de Exportações

a) Aquisição para aplicação de novos métodos
organizacionais:

• Custos salariais com a contratação de um
máximo de 2 recursos humanos (com nível
de qualificação igual ou superior a 6);

• Equipamentos e software.

b) Participação em feiras:

• Arrendamento do espaço;

• Construção e funcionamento do stand.

c) Alojamento e deslocação;

d) Ações de reforço do posicionamento no
mercado do Reino Unido.


