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Venha elevar o 
seu negócio e faça 
parte dos nossos 
mercados em 
2017 | 2018
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Descrição 
Programa

O INTERELECTRIC 2017|2018 é um projeto conjunto que pretende 
apoiar a internacionalização das PME.
Este projeto procura promover e/ou reforçar a presença das 
empresas nacionais nos mercados externos, incrementando a 
sua competitividade empresarial e com forte impacto no valor 
das exportações no volume de negócios total das PME. 

Promovido pelo Instituto Electrotécnico Português (IEP), e 
cofinanciado pelo Estado Português, através do COMPETE 2020, 
e a União Europeia, através do FEEI, leva a cabo ações para a 
internacionalização das PME portuguesas, nomeadamente a 
participação em Feiras e Certames internacionais e a organização 
de Missões Empresariais.

Critérios de 
elegibilidade das 

empresas

Cumprir com os critérios de elegibilidade constantes do Decreto-
Lei 159/2014 de 27 de Outubro e da Portaria nº 57-A/2015 de 27 
de Fevereiro:

• Cumprir as condições necessárias para o exercício da 
actividade;

• Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante 
a administração fiscal e a segurança social e as entidades 
pagadoras dos incentivos, incluindo a situação regularizada 
em matéria de reembolsos em projectos apoiados com co-
financiamento dos FEEI;

• Dispor de contabilidade organizada nos termos da 
legislação aplicável;

• Cumprir os critérios de PME - Pequena e Média Empresa 
(para efeitos de comprovação do estatuto de PME a 
empresa aderente deverá registar-se no portal do Portugal 
2020 para obtenção da Certificação Electrónica);

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

Participação em Feiras | Certames Internacionais
(estimativa do limite de valores por empresa e por feira/ certame)

Missões Deslocações e Alojamento: 
• Europa - 1.500€ 
• Fora Europa - 3.000€

Feiras Deslocação:
• Europa - 700€ 
• Fora Europa - 1.600€ 

Feiras Alojamento:
• Europa - 750€ 
• Fora Europa - 1.250€ 

Aluguer do Espaço:
• 8.000€

Custos Funcionamento:
• Construção e transporte do Stand, transporte do mostruário, 

Material Promocional - 15.000€

Consultoria:
• Custos da Candidatura e Acompanhamento - 1.000€ (Sobre 

estes Montantes há um incentivo Não Reembolsável até 40% 
ou 50% em função da localização da empresa (PO Lisboa e 
POCI)

• Serviços IEP - 500 € (não comparticipados)

Incentivos/
Pagamentos

Em caso de cancelamento da participação nas feiras e missões 
não haverá lugar ao reembolso dos custos de consultoria e 
serviços do IEP de 1.000€ e 500€ (valor não comparticipado). 

Liquidação integral do montante da participação em Missões 
até 15 dias antes da data de realização da ação. Em caso de 
cancelamento da participação por parte da empresa, sem motivo 
de força maior, após data limite para pagamento, não haverá 
lugar a reembolso deste montante.

Qualquer pagamento referente à participação nas ações deverá 
ser efetuado por transferência bancária para o NIB do IEP 
0033.0000.00218250583.05.
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Regras 1. Será estabelecido um contrato entre as partes;

2. Todos os serviços inerentes à organização da ação são 
contratados e debitados ao IEP;

3. O IEP irá debitar a cada empresa a sua quota parte desses 
custos;

4. As empresas devem liquidar todas as faturas ao IEP para 
o NIB: 0033.0000.00218250583.05 antes do início de cada 
evento;

5. Posteriormente, aquando do ressarcimento do incentivo, o 
IEP fará a distribuição na devida proporção;

6. O IEP irá reter 10% de todos os incentivos até ao final do 
projeto para assegurar um eventual incumprimento de 
alguma empresa;

7. Para um eficaz funcionamento do projeto, o IEP em conjunto 
com as empresas, tem uma “poul” de fornecedores, que 
poderão prestar os serviços necessários à realização e 
organização das feiras internacionais.

Requisitos Exigidos 
às Empresas

Cumprir com os critérios de elegibilidade previstos na legislação 
em vigor.

Documentação 
Necessária

• Cópias de certidões comprovativas de não dívida à 
Autoridade Tributária e Segurança Social;

• Certificação Eletrónica de PME;

• Fotocópia de Cartão de Cidadão no caso de missões e feiras 
dentro da UE ou passaporte quando fora da UE;

• Formalização de manifestação de interesse;

• Documentação a enviar para teresa.estevao@iep.pt



www.iep.pt

www.iep.pt/interelectric2017


