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ACORDO DE PRÉ-ADESÃO  
Projecto Conjunto Internacionalização PT2020 da AERLIS 

 

Aviso para Apresentação de Candidaturas nº 28/ SI / 2017 ao Sistema de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (SI Qualificação de PME) 

 
 

Enquadramento: 
 

A - Candidatura apresentada pela AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa, ao Sistema de Incentivos à 
Internacionalização das PME na modalidade de Projectos Conjuntos, ao abrigo do Aviso para Apresentação de 
Candidaturas Nº 28/SI/2017 no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização com prazo de 
apresentação fixado entre o dia 27 de Novembro de 2017 e 29 de Janeiro de 2018. 
 
B - O projecto em candidatura visa a promoção da competitividade das empresas, bem com a sua capacitação para se 
internacionalizarem, designadamente a sua capacidade de resposta e presença activa no mercado global, através do 
desenvolvimento de um programa estruturado de intervenção nas PME. Deverá finalmente contribuir para um 
aumento do valor das exportações no volume de negócios das PME. 
 
C - São apoiados investimentos na área da prospeção e presença em mercados internacionais das empresas que 
pretendam reforçar a sua competitividade e assegurar uma maior orientação do produto interno para a procura 
externa. 

 
D – Serão apoiadas as PME cuja actividade vise a produção de bens e serviços transaccionáveis e internacionalizáveis, 
com relevante criação de valor económico na região onde se encontram sediadas e que não digam respeito a serviços 
de interesse económico geral. 
 
E– O custo pela participação em cada ação deste projecto é variável de mercado para mercado, sendo informado logo 
após aprovação de projeto. 

 
Restrições:  
 
1. Por não visarem a produção de bens e serviços transaccionáveis, são excluídas deste concurso as PME das 

seguintes actividades, de acordo com a Classificação Portuguesa de Actividades Económicas (CAE), revista pelo 
Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro: 

 
a) Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66; 
b) Administração Pública e Defesa – divisão 84; 
c) Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 95. 

 
Devido a restrições europeias específicas, não são enquadráveis empresas dos sectores da produção agrícola 
primária, da produção animal, caça e florestas (divisão 01 e 02 da CAE), excepto quando abrangidos pelo 
Regulamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de Dezembro, relativo aos auxílios de minimis no sector agrícola; bem 
como da pesca e da aquicultura (nos termos do Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de Dezembro de 2013), excepto quando abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 717/2014, de 27 de 
Junho, relativo aos auxílios de minimis no sector das pescas e da aquicultura. 

 
2. As empresas não PME não podem ser admitidas para efeitos de cofinanciamento. 
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Condições de Pagamento: 
 

a) O pagamento deverá ser efetuado aquando da inscrição e até um mês antes da realização da mesma. 
 

Desistências comunicadas após 20 dias antes da missão serão alvo de reembolso no valor de 10% do custo da participação. 
 
O pagamento da inscrição deverá ser efectuado 
 
a) Por transferência Bancária: 

Para a AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa 
IBAN: PT50 0018 000023960103001 51 

 
Incentivo disponível: 
 

As pequenas e médias empresas elegíveis no âmbito deste projeto da região de Lisboa poderão ser objecto de incentivo 
dos seus custos directos elegíveis a uma taxa de 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccip.pt/


                                                                      
 

Cofinanciado por:     

 

 

 

ACORDO DE PRÉ-ADESÃO: 
 

A EMPRESA: 
 

ENDEREÇO: C. POSTAL: FREGUESIA: 
 

CONCELHO: 

SETOR DE ACTIVIDADE: 
 

WEBSITE:  

 
REPRESENTANTE DA EMPRESA: CARGO: 

 
E-MAIL: TELEFONE: 

 

TELEMÓVEL: IBAN: 

 

NIF 
Postos de 
Trabalho 

Dimensão 
CAE vs. 

3.0 
Marca(s) * 

   Micro  Pequena  Média   

 

Volume de Negócios**  

Total  No Exterior Intensidade de Exportação Pré-
projecto (%)  Pré- Projecto (2016) Pós- Projecto (2020) Pré- Projecto (2016) Pós- Projecto (2020) 

  
 

 
 

 

 

Assina o presente ACORDO DE PRÉ-ADESÃO à referida candidatura para a(s) acção(ões) adiante indicada(s) e declara que, para além 

dos critérios de elegibilidade previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, cumpre ou se encontra em situação de cumprir, 

as condições de elegibilidade exigidas pela legislação aplicável ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização: 

 

a) Encontrar-se legalmente constituída;  

b) Cumprir as condições necessárias para o exercício da actividade; 

c) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social e as entidades pagadoras dos 
incentivos; 

d) Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 

e) Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2º do Regulamento (UE) n.º 651/2014; 

f) Apresentar uma situação líquida positiva desde 2016 

g) Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na sequência de uma decisão 
anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 
do artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014.  

h) Cumprir os critérios de PME - Para efeitos de comprovação do estatuto PME as empresas participantes nos projectos conjuntos 
devem obter ou actualizar a correspondente Certificação Electrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de Novembro 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de Junho, através do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt); 

i) Ter efectuado o seu registo no Balcão 2020 (https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/), criando a sua área reservada na qual 
devem confirmar e completar os seus dados de caracterização de entidade. 

j) A empresa assumirá as obrigações solidárias e individuais decorrentes do desenvolvimento do mesmo, condições essenciais à 
concessão de incentivo incluindo: 

i. Uma preparação adequada da sua participação nas actividades propostas; 

ii. Um acompanhamento / follow-up das actividades e contactos estabelecidos durante a acção; 

iii.  A apresentação dos dados necessários à avaliação dos resultados e impacto do projecto (aumento do volume de 
exportação das PME), incluindo a resposta atempada aos inquéritos e entrevistas efectuados pela equipa de avaliação. 

ASSINATURA: DATA: 

* Identificar as marcas da empresa (de produtos e serviços da empresa ou marca “nome da Empresa”), no caso de possuir / prever posicionamento 
nos mercados alvo do plano conjunto com essas marcas; 

https://www.ccip.pt/
http://www.iapmei.pt/
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020


                                                                      
 

Cofinanciado por:     

 

** Preenchimento obrigatório de TODOS os campos de caracterização da empresa 
 
 

AÇÕES A INSERIR EM CANDIDATURA: 
 

ESTOU 
INTERESSADO EM 

PARTICIPAR 
(Colocar um X) 

 
Nº 

 
MERCADO 

 
AÇÃO 

 
DATA 

1 MÉXICO 
Missão de Prospeção de Negócios 

Outubro 2018  

2 EAU 
Missão de Prospeção de Negócios 

Novembro 2018  

3 POLÓNIA 
Missão de Prospeção de Negócios 

Fevereiro 2019  

4 MARROCOS 
Missão de Prospeção de Negócios 

Abril 2019  

5 POLÓNIA 
Missão de Prospeção de Negócios 

Outubro 2019  

6 MÉXICO 
Missão de Prospeção de Negócios 

Novembro 2019  

6 EAU 
Missão de Prospeção de Negócios 

Dezembro 2019  
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