
Incentivos às Empresas
Concursos em Período de Candidatura
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COMPETE

Programa Operacional Factores de
Competitividade 
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O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) mobiliza três grandes
Sistemas de Incentivos ao Investimento das Empresas (SI) que visam promover
a produtividade e a competitividade

 SI Inovação

 SI Qualificação e Internacionalização das PME 

 SI Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

Programa Operacional Factores de Competitividade 
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Critérios de Selecção

 O Investimento deve responder
adequadamente aos Pontos Fortes, Pontos
Fracos, Ameaças e oportunidades presentes
na empresa, bem como à Estratégia e
Objectivos do Projecto

 Apresentar um grau elevado de Inovação
ao nível interno da empresa, do sector , do
mercado da região ou do país

 Apresentar um certo grau de cooperação
interempresarial, centrais de compras, rede
de distribuição e logística

 Contemplar um forte contributo para a
internacionalização da empresa

Objectivo

 Destina-se a apoiar investimentos
empresariais que reforcem a capacidade das
empresas no sentido de assegurar ganhos mais
rápidos, maior orientação do produto interno
para a procura externa. Nos projectos de
empreendedorismo privilegiam-se a criação de
empresas com perfil exportador

Âmbito Territorial

Todas as regiões NUTS II do Continente

SI Inovação
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Critérios de Selecção

 Investimento adequado e coerente com a
estratégia definida face aos pontos fortes,
pontes fracos, ameaças e oportunidades
presentes na empresa

 Incluir uma estratégia de cooperação
interempresarial

 As iniciativas constantes do projecto,
devem apresentar um carácter inovador
quanto à forma de prospecção e de presença
nos mercados externos e na estratégia de
internacionalização

 Contribuir para a qualificação e valorização
dos recursos humanos

Objectivo

 Para investimentos de empresas já existentes
que reforcem a sua capacidade no sentido de
assegurar uma maior orientação do produto
interno para a procura externa visando a
promoção da competitividade das PME’s através
da presença activa no mercado global em
projectos que favoreçam a sua
internacionalização

Âmbito Territorial

Todas as regiões NUTS II do Continente

SI Qualificação e Internacionalização das PME
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Critérios de Selecção

 Projectos de I&DT bem elaborados,
coerentes com as estratégicas da empresa

 Dotados de uma equipa técnica coesa e
adequada e que perspectivem a inserção ou o
reforço na implantação nos mercados
internacionais

Objectivo

 Os projectos a apoiar no âmbito desta medida
compreendem actividades de investigação
industrial e/ou de desenvolvimento experimental
conducentes à criação de novos produtos,
processos ou sistemas ou à introdução de
melhorias significativas em produtos, processos
em sistemas já existentes.

Âmbito Territorial

Todas as regiões NUTS II do Continente

SI Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
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 A entrega das Candidaturas realiza-se até ao dia 10 de Janeiro de 2011.

 As candidaturas são enviadas pela Internet através de formulário electrónico
disponível no Site “Incentivos às Empresas”.

 Os Avisos de Abertura são divulgados para além dos meios legais estabelecidos,
através dos sítios na Internet dos Órgãos de Gestão e no Portal ”Incentivos às
Empresas”.

Candidaturas
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Sede: Rua Antero de Quental, 5B, sala 28 C/D
2795-017 Linda-a-Velha

Internet: www.vercont.pt
Email: geral@vercont.pt

Dora Lopes  96 657 70 39   
dml@vercont.pt

Contactos

http://www.vercont.pt/�
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