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“SISTEMA DE INCENTIVOS À QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME (SI 

QUALIFICAÇÃO DE PME) 

PROJETOS CONJUNTOS – OUTRAS TIPOLOGIAS” 

 

 

 

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS Nº 11 / SI / 2012  

“ (…) Os projetos candidatos ao presente Aviso, apresentados por Entidades Públicas, 

Associações Empresariais ou Entidades do SCT (entidades beneficiárias incluídas na alínea 

b) do nº 1 do artigo 7.º do regulamento SI Qualificação PME), visam a promoção da 

competitividade das PME, designadamente a sua capacidade de resposta e presença ativa 

no mercado global, através do desenvolvimento de um programa estruturado de 

intervenção num conjunto de PME. 

O programa deverá apresentar soluções comuns e coerentes face a um conjunto de 

problemas ou oportunidades a explorar, claramente identificadas e justificadas, no quadro 

das empresas a envolver, assegurando a apresentação de projetos que envolvam 

associações e empresas que em conjunto obtenham ganhos de eficiência ao nível dos 

processos e ou da utilização dos recursos humanos e ou imateriais. 

São suscetíveis de apoio as seguintes tipologias de investimento em fatores dinâmicos da 

competitividade: 

1. Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos 

2. Organização e gestão e tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

3. Qualidade 

4. Ambiente 

5. Inovação 
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6. Diversificação e eficiência energética 

7. Economia digital 

8. Comercialização e marketing 

No âmbito deste Aviso, fica estabelecido o seguinte plano por fases para apresentação de 

candidaturas: 

a) Fase 1 – candidaturas rececionadas entre o dia 24 de outubro de 2012 e o dia 31 de 

dezembro de 2012 (24 horas);  

b) Fase 2 – candidaturas rececionadas entre o dia 22 de abril de 2013 e o dia 15 de 

julho de 2013 (24 horas).  

As Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais poderão suspender a receção 

de candidaturas a qualquer momento, através de comunicação prévia a publicar com 

uma antecedência de 3 dias úteis em relação à data estabelecida para a suspensão. 

(…)“ 

O aviso de abertura e a outras informações relevantes poderão ser consultados no sítio a 

seguir indicado: 

 

http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2012/Concursos_Avisos/20121024_AAC_11_SIQ

PME_ConjOutras.pdf 

http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2012/Concursos_Avisos/20121024_AAC_11_SIQPME_ConjOutras.pdf
http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2012/Concursos_Avisos/20121024_AAC_11_SIQPME_ConjOutras.pdf

