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Create value with public 

funding 

Lisboa 2020: Aviso n.º LISBOA-52-2019-33 – 

Sistema de Apoio a Ações Coletivas – 

Internacionalização (SIAC) 

Foi publicado, no sítio do Portugal 2020, o Aviso para a Apresentação de  
Candidaturas (Aviso) N.º LISBOA-52-2019-33, o qual visa conceder apoios 

financeiros a projetos que desenvolvam ou reforcem estratégias coletivas 

de internacionalização, preferencialmente, direcionadas a Pequenas e 

Médias Empresas, através de uma ou mais das seguintes ações: 

 Campanhas coletivas de promoção internacional, nomeadamente 

através da definição de campanhas de meios para promoção da 

imagem e oferta nacionais nos mercados internacionais, bem como 

de presenças institucionais em certames internacionais de 

referência; 

 Identificação de oportunidades e constrangimentos de acesso a 

novos mercados; 

 Desenvolvimento de processos colaborativos de internacionalização, 

através do desenvolvimento de plataformas de partilha de 

conhecimento e capacitação sobre os mercados externos; 

Incentives News Flash no 24/2019 

4 de novembro de 2019 

Aviso n.º LISBOA-52-

2019-33 – Sistema de 

Apoio a Ações Coletivas 

– Internacionalização  

(SIAC) 

 

 



Incentives News Flash nº 24/2019 

02 

 

 Promoção internacional da oferta de produtos e serviços diferenciados e de maior valor 

acrescentado; 

 Atividades de prospeção, com aproveitamento de sinergias existentes, quer nos mercados já 

consolidados, quer na penetração em novos mercados. 

Tipologia de projetos e modalidade de candidatura 

São suscetíveis de apoio os projetos que se enquadrem nas prioridades do AAC em apreço, em particular na 

área da “Internacionalização” e, bem assim, que se integrem nas seguintes tipologias: 

 Prospeção, conhecimento e acesso a novos mercados com vista ao reconhecimento internacional de 

bens e serviços produzidos na Região (da sua sofisticação e inovação); 

 Processos colaborativos de internacionalização, da partilha de conhecimento e de capacitação para a 

internacionalização; 

 Promoção internacional integrada da oferta portuguesa de bens e serviços; 

 Promoção internacional dos destinos turísticos e outros produtos, equipamentos e recursos 

associados às regiões, incluindo os centros de alto rendimento; 

 Cooperação interempresarial, visando o aumento de escala e uma resposta integrada à sofisticação 

da procura internacional; 

 Promoção internacional integrada da oferta regional de bens e serviços, incluindo a promoção da 

Região de Lisboa como destino. 

Os projetos podem assumir as modalidades de “projetos individuais”, no caso de projetos apresentados e 

realizados por um só beneficiário, ou de “projetos em copromoção”, apresentados e realizados por dois ou 

mais beneficiários, sendo para tal necessário: 

 Identificar o beneficiário líder; e  

 Apresentar um protocolo que explicite o âmbito da copromoção com a identificação dos diversos 

parceiros, as funções e atividades de cada um, a orçamentação associada a cada intervenção, bem como 

os mecanismos de articulação, acompanhamento e avaliação previstos. 

Natureza dos beneficiários e área geográfica de aplicação 

São suscetíveis de apoio, entre outras, as seguintes entidades: 

 Associações empresariais; 

 Entidades não empresariais do sistema de I&I, incluindo as instituições de ensino superior, as entidades 

de acolhimento e valorização de atividades de ciência e tecnologia; 

 Agências e entidades públicas, incluindo de natureza associativa, com competências nos domínios da 

valorização do conhecimento, da promoção do empreendedorismo e de redes colaborativas, do 

desenvolvimento empresarial, da internacionalização e do turismo; 

 Entidades privadas sem fins lucrativos, que prossigam objetivos de interesse público, e que tenham 

estabelecido com as entidades da alínea anterior parcerias para a prossecução de políticas públicas de 

caráter empresarial; 

 Outras entidades sem fins lucrativos quando participem em projetos em copromoção com uma das 

entidades referidas nas alíneas anteriores, desde que justificado face à natureza do projeto. 

O Aviso tem aplicação à Região de Lisboa. 

Principais critérios de elegibilidade 

Para além dos critérios estabelecidos em Regulamento Específico, os projetos a apoiar têm de satisfazer as 

seguintes condições: 

 Contribuírem para os objetivos e prioridades do AAC; 
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 Serem promovidos por beneficiário(s), cuja sede se localize na Região de Lisboa, sendo que a 

realização física das ações e investimentos integrantes do projeto, deve ter lugar na região em 

causa, admitindo-se, no entanto, a realização de ações no estrangeiro, desde que comprovadamente 

beneficiem a economia da Região de Lisboa; 

 Não terem investimento superior a Euro 2.000.000; 

 Não terem despesa elegível inferior a Euro 100.000; 

 Terem início a partir da data de submissão de candidatura, não podendo ter duração superior a 24 

meses. 

Principais despesas elegíveis 

No âmbito do Aviso em apreço, destacam-se as seguintes principais despesas elegíveis: 

 Criação, registo e lançamento de marcas próprias de natureza coletiva; 

 Estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto; 

 Serviços de terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria em áreas de conhecimento 

que ultrapassem a competência dos beneficiários; 

 Promoção e divulgação das atividades e resultados do projeto, incluindo despesas com o 

desenvolvimento criativo, com a produção ou aquisição de média, materiais gráficos de promoção e 

informação e materiais audiovisuais e multimédia; 

 Implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração; 

 Promoção de concursos e respetivos prémios; 

 Aquisição de conteúdos e informação especializada; 

 Deslocações e estadas; 

 Despesas com o pessoal do beneficiário; 

 Campanhas de imagem e promoção internacional da oferta portuguesa, incluindo despesas com o 

desenvolvimento criativo, com a produção ou aquisição de média, materiais gráficos de promoção e 

informação e matérias audiovisuais de multimédia; 

 Aluguer de espaços e equipamentos para ações de promoção internacional da oferta portuguesa, 

incluindo suporte logístico; 

 Montagem, desmontagem, construção e decoração de espaços promocionais. 

Não obstante, o Anexo A do AAC em apreço estipula as regras de cálculo e os limites máximos aplicáveis a 

cada tipologia de despesa, nomeadamente (i) pessoal técnico do beneficiário, (ii) viagens e estadas, (iii) 

honorários (aquisição de serviços a terceiros) e (iv) outras despesas com ações de promoção e divulgação e, 

bem assim, com a atribuição de prémios. 

Critérios de seleção das candidaturas 

A metodologia de cálculo para seleção e hierarquização dos projetos a apoiar é baseada no indicador de 

Mérito do Projeto (MP), determinado pela seguinte fórmula: 

MP = 0,6 A + 0,4 B 

A = Qualidade do projeto; 

B = Impacto na economia. 

Para efeitos de seleção, consideram-se elegíveis e objeto de hierarquização os projetos que obtenham uma 

pontuação final de MP, igual ou superior a 3,00 pontos e as seguintes pontuações mínimas nos critérios: 

 Critério A – 3,00 pontos; 

 Critério B – 3,00 pontos. 
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Limite ao número de candidaturas 

Cada entidade promotora apenas poderá apresentar uma candidatura, quer seja na qualidade de promotor 

individual, de promotor líder ou de copromotor. 

Taxa de financiamento, forma e limite do apoio 

A taxa de financiamento a conceder às operações aprovadas, no âmbito do presente concurso, é de 40%. 

O apoio a conceder tem a natureza de subvenção não reembolsável. 

Modalidades e procedimentos para apresentação das candidaturas 

A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020. 

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até ao dia 22 de novembro de 2019 (19 horas). 

 

Para mais detalhes consulte o Aviso LISBOA-52-2019-33. 

 

 

 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 

 

 

 

 

 

 

 

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respectivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited ("DTTL"). A DTTL (também referida como "Deloitte Global") e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e 

independentes. A DTTL não presta serviços a clientes.  Para mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about. 

A Deloitte é lider global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços 

relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco 

entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos aproximadamente 286.000 profissionais da 

Deloitte aceda a www.deloitte.com. 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços 

profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a “Rede 

Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas finanças ou 

negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por quem haja baseado a 

sua decisão nesta comunicação.  

© 2019 Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_04_SAMA2020_2019.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1c63a34f-1878-4ffa-82c2-9b12ca52d979

