
A Portaria n.º 57-A/2015 de 27 de fevereiro aprovou o Regulamento Específico do Domínio da

Competitividade e Internacionalização no âmbito do Programa de Apoio Portugal 2020.

O regulamento inclui as seguintes tipologias de investimento:

• Inovação empresarial e empreendedorismo
• Inovação produtiva e de processos – novos bens e serviços, melhorias de produção e

introdução de novos métodos produtivos (técnicas, equipamentos e software)

• Empreendedorismo qualificado e criativo – projetos que visam a promoção do espírito

empresarial (novas ideias, criação de novas empresas e aplicação de I&D na produção)

• Qualificação e internacionalização das PME
• Internacionalização das PME – reforço da capacidade de internacionalização (prospeção

de novos mercados, presença web, desenvolvimento da marca, marketing internacional)

• Qualificação das PME – aumento da competitividade, flexibilidade e capacidade de

resposta ao mercado global (investimento em inovação organizacional, economia digital,

marcas e design, propriedade industrial, qualidade, eco inovação e distribuição e logística)

• Investigação e desenvolvimento tecnológico
• Investigação e desenvolvimento tecnológico – reforço da transferência de conhecimento

científico e tecnológico para o sector empresarial membro da

www.valorgest.pt

Conte connosco como    

parceiro no seu projeto de 

investimento

A Valorgest é uma empresa especializada na 

área de assessoria e apoio à gestão das 

empresas que conta com uma equipa de 

experientes profissionais que o poderão ajudar 

a tomar as melhores decisões para o seu 

negócio.

Se necessitar de apoio para a implementação 

do seu projeto de investimento, não hesite em 

contactar-nos:
Tel.: 249 541 792 / Fax: 249 544 760

Email: geral@valorgest.pt

Rua Dr. Carlos Vaz Faria de Almeida, 31, 1º Dt-Fr, 

2490-547 - Ourém

Abertura de 

candidaturas



São elegíveis operações inseridas em todas as atividades económicas, com especial incidência para aquelas que visam a produção de bens

e serviços transacionáveis, exceto atividade financeira e de seguros, defesa, lotarias e jogos de aposta.

A calendarização para 2016 das principais medidas de apoio ao investimento é a seguinte:

Contacte-nos para mais informações acerca destes programas.

membro da

www.valorgest.pt

Tipologia – medida de apoio
Taxa 

base

Taxa 

máxima

1ª Fase 2ª Fase

Inicio Fim Inicio Fim

I&DT Projetos Individuais I&DT 35% 75% janeiro 16 fevereiro 16 julho 16 setembro 16

Inovação
Inovação Produtiva

Empreendedorismo
45% 70% janeiro 16 março 16 junho 16 setembro 16

QI PME
Projetos Individuais de Internacionalização

Projetos Individuais de Qualificação PME
25% 85% janeiro 16 abril 16 julho 16 outubro 16


