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M A N I F E STAÇ ÃO  D E  I N T E R E S S E

PORTUGUESE JEWELLERY: A GLOBAL SHOW
Programa de Internacionalização da Ourivesaria Portuguesa 2020-2021

INTERNACIONALIZAÇÃO 2020-2021



Para formalizar a participação no Quarto Programa de Internacionalização da Ourivesaria de Portugal 
2020-2021.

ÂMBITO, REGIME LEGAL E PRAZO

O Aviso N.º 35/SI/2018 - Sistema de Incentivos ‘Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos’, 
enquadra-se no Plano Nacional de Reformas tendo como objetivo reforçar a competitividade das 
empresas e promover o aumento da exportação de produtos com alta intensidade tecnológica. Este 
Aviso foi publicado no Balcão 2020 com a referência SI-52-2018-35, com candidaturas abertas até dia 
5 de abril de 2019. 

Este Aviso está previsto no nº 6 do artigo 16º do Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento (FEEI), aprovado pelo Decreto-lei nº 159/2014 de 27 de Outubro, na sua atual redação, 
e do artigo 9º do RECI. 

O presente Aviso de concurso refere-se à Tipologia de Investimento designada por «Internacionaliza-
ção das PME», projetos conjuntos. 

TIPOLOGIA DE PROJETO

O programa concede apoios financeiros a projetos que reforcem a capacitação empresarial das PME 
para a internacionalização, permitindo potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora e 
reconhecimento internacional.

Através da implementação de ações de promoção e marketing, da sua presença em certames interna-
cionais e do conhecimento e acesso a novos mercados, valoriza-se igualmente a utilização crescente 
de ferramentas digitais mediante o recurso a tecnologias e processos associados à Indústria 4.0.

Pretende-se também incentivar cada vez mais a inserção nas cadeias de valor internacionais, reconhe-
cendo a sua importância para a criação de mais emprego e mais riqueza. 

ELEGIBILIDADE

- São elegíveis as micros, pequenas e médias empresas.
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EXCLUSÕES:

A participação ao projeto está aberta para empresas com atividades no âmbito da ourivesaria. 

O programa de financiamento indica que não são apoiadas, de acordo com a Classificação Portuguesa 

de Atividades Económicas (CAE), revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, por não 

visarem a produção de bens e serviços transacionáveis, as PME das seguintes atividades: 

a) Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;

b) Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220;

c) Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92. 

Devido a restrições europeias específicas, não são, ainda, enquadráveis as empresas dos setores da 

produção agrícola primária, da produção animal, caça e florestas (divisão 01 e 02 da CAE), bem como da 

pesca e da aquicultura (nos termos do Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de Dezembro de 2013). 

- As empresas não PME não podem ser admitidas para efeitos de co-financiamento no âmbito deste projeto. 

- Tem aplicação em todas as regiões do continente (Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve). 

Identificação das obrigações solidárias e individuais a incorrer no desenvolvimento do Projeto:

No âmbito da participação no Portuguese Jewellery: A Global Show, e de acordo com a legislação 

aplicável, a empresa declara assumir as obrigações solidárias e individuais decorrentes do desenvolvi-

mento do projeto, condições essenciais à concessão de incentivo designadamente:  

1. Uma preparação adequada da sua participação nas atividades propostas;  

2. Um acompanhamento / follow-up das atividades e contactos estabelecidos durante a ação;  

3. A apresentação de dados necessários à avaliação dos resultados e impacto do projeto (aumento do 

volume de exportações das PME), incluindo a resposta atempada aos requerimentos da equipa de 

avaliação, bem como enviar dados reais relativos ao Volume Total de Negócios e ao Volume de Vendas 

(e/ou prestação de serviços) ao exterior.  

Ter conhecimento que, no caso de qualquer uma das condições de acesso descritas não serem cumpri-

das pela empresa, não será atribuído o subsídio correspondente, ficando a empresa responsável por 

suportar a totalidade dos custos inerentes à sua participação.  

Em fase de encerramento do projeto, poderá haver a necessidade de se proceder a ajustes financeiros 

dependendo dos custos finais que vierem a ser apurados e do universo final das empresas participan-

tes, pelo que o valor do reembolso poderá sofrer ligeiras alterações. 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO/ACESSO

a) Estar legalmente constituída;

b) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração 

fiscal e a segurança social;

c) Poder legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo PO ou PDR e pela 

tipologia das operações e investimentos a que se candidatam;

d) Possuir, ou poder assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos e 

financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;

e) Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos dos FEEI.

f ) Apresentar uma situação económico –financeira equilibrada ou demonstrar ter capacidade de 

financiamento da operação;

g) Não ter apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o 

processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, 

exceto nas situações em que tenha sido apresentada desistência;

h) Cumprir os critérios de Pequena e Média Empresa (PME), devidamente comprovados pelo 

Certificado PME, devendo obter ou atualizar a Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei nº 

372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 143/2009, de 16 de junho, através do 

sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt), responsabilizando-se por manter a Certificação PME atualizada 

até ao encerramento do Projeto;

i) Estar inscrita no Balcão 2020 (www.portugal2020.pt) e manter a inscrição ativa até ao encerra-

mento do Projeto;

j) Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2º do 

Regulamento (UE) nº 651/2014;

k) Apresentar uma situação líquida positiva;

l) Não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na 

sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com 

o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do nº 4 do artigo 1º do Regulamento (UE) nº 

651/2014;

m) Ter conhecimento das condições de participação e pagamento das ações acima descritas, 

decorrentes da legislação associada a projectos co-financiados;

n) Para efeitos do cumprimento do disposto na alínea i) do artigo 13º do Decreto-Lei nº 

159/2014, de 27 de Outubro, declara-se que a entidade promotora deste projeto não detém nem 

deteve capital numa percentagem superior a 50%, direta ou indiretamente, em empresa que não 

tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada por 

fundos europeus, tendo igualmente obtido declaração de compromisso de todas as empresas 

participantes do projeto conjunto para esse mesmo efeito;

No âmbito da participação no Portuguese Jewellery: A Global Show, e de acordo com a legisla-

ção aplicável, a empresa declara:
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o) Assumir as obrigações solidárias e individuais decorrentes do desenvolvimento do projeto, 

condições essenciais à concessão de incentivo, incluindo: 

- Uma preparação adequada da sua participação nas atividades propostas;

- Um acompanhamento / follow-up das atividades e contatos estabelecidos durante a ação;

- A apresentação de dados necessários à avaliação dos resultados e impacto do projeto 

(aumento do volume de exportações das PME), incluindo a resposta atempada aos inquéritos e 

entrevistas efetuados pela equipa de avaliação, bem como enviar dados reais relativos ao 

Volume Total de Negócios e ao Volume de Vendas (e/ou prestação de serviços) ao exterior.

p) Ter conhecimento que, no caso de qualquer uma das condições acima descritas não serem 

cumpridas pela empresa, não será atribuído o subsídio correspondente, ficando a empresa 

responsável por suportar a totalidade dos custos inerentes à sua participação.

q) Ter conhecimento que, em fase de encerramento de projeto, poderá haver a necessidade de 

se proceder a ajustes financeiros dependendo dos custos finais que vierem a ser apurados e do 

universo final das empresas participantes, pelo que o valor do reembolso poderá sofrer ligeiras 

alterações.
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PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA OURIVESARIA DE PORTUGAL 2020-2021
PORTUGUESE JEWELLERY: A GLOBAL SHOW
Plano Ação / Calendário | 1 Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2021
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Indique o interesse em participar nas ações de internacionalização que se seguem: 

ANO 2020 2020

DATA MERCADO TIPO AÇÃO AÇÃO SIM € ESTIMADO

1 JAN-20 JAPÃO
Missão Comercial com 
Evento-Prestígio

Tóquio

2 FEV/MAR-20 ESPANHA
Missão Comercial com 
Evento-Prestígio

Madrid -  Arco 
e Gastronomia

3 MAIO-20 REINO UNIDO
Missão Comercial com 
Evento-Prestígio

Londres - Craftweek

4 SET-20
HONG KONG/
CHINA

Missão Comercial com 
Evento-Prestígio

Hong Kong - Lugar 

5 OUT-20 MÉXICO
Missão Comercial com 
Evento-Prestígio

Cidade de México 
Design Week

6 NOV-20 PAÍSES BAIXOS
Missão Comercial com 
Evento-Prestígio

Amesterdão - Galeria

7 NOV-20 BAHREIN Missão Comercial
Bahrein - Jewellery 

Arabia

ANO 2021 2021

8 JAN-21 FRANÇA Feira Feira Bijorhca – Paris

9 JAN-21 ITÁLIA Feira
Feira Vicenza Oro em 

Vicenza

10 JAN-21 JAPÃO Feira
Feira International 

Jewellery Tokio

11 JAN-21 JAPÃO Missão Comercial Tóquio

12 FEV-21 ESPANHA Feira
Feira MadridJoya / 

Bijutex

13 FEV-21 ESPANHA Missão Comercial Madrid

14 FEV-21 ALEMANHA Feira
Feira Inhorgenta - 

Munique

15 FEV-21
HONG KONG/
CHINA

Feira
Feira HKTDC – Hong 

Kong

16 FEV-21 SUIÇA Missão Comercial
Feira Baselworld - 

Basileia

17 ABR-21 OPINION MAKERS Missão Inversa
Opinion Makers 

Portugal

18 MAIO-21 REINO UNIDO Missão Comercial Londres - Craftweek

19 MAIO-21 ESTADOS UNIDOS Feira Feira JCK Las Vegas

20 SET-21 FRANÇA Feira Feira Bijorhca – Paris

21 SET-21 ITÁLIA Feira
Feira VicenzaOro - 

Vicenza

22 SET-21 ESPANHA Feira
Feira MadridJoya/

Bisutex - Madrid

23 OUT-21 MÉXICO Missão Comercial
Cidade de México - 

México

24 SET-21
HONG KONG/
CHINA

Feira
Feira HKTDC 

Hong Kong
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DATA MERCADO TIPO AÇÃO AÇÃO SIM € ESTIMADO SIM € ESTIMADO

25 NOV-21
HONG KONG/
CHINA

Missão Comercial Hong Kong 

26 NOV-21 HOLANDA Feira
Feira SIERAAD - 

Amesterdão

27 NOV-21 PAISES BAIXOS Missão Comercial
Amesterdão - Galeria 

de Arte

28 NOV-20 BAHREIN Feira Feira Jewellery Arabia

OUTRAS 2020 2021

DATA MERCADO TIPO AÇÃO AÇÃO SIM € ESTIMADO SIM € ESTIMADO

29 2020-2021 GLOBAL Global
Campanha Marketing 

e Imagem

30 2020-2021 GLOBAL Global
Estudos e Diagnósticos 

Mercados

31 2020-2021 GLOBAL Global Eventos Internacionais

32 2020-2021 GLOBAL Global
Marketing Digital 

e Mobile

33 2020-2021 GLOBAL Global

-
ponsabilidade Social) 

Responsable Jewellery 
Council



DADOS EMPRESA

Nome da empresa                                                    

Código de acesso à Certidão Permanente online: 

Responsável/Pessoa de contacto:

CAE:

Sede Social da Empresa:

NIF: 

Email 

Nº de postos de trabalho

Marcas da empresa: 

Não            Sim             Quais?

VALOR PRETENDIDO DE INVESTIMENTO

A taxa de financiamento das despesas elegíveis (aprovadas) é de um máximo de 50%. Para os incenti-

vos a conceder pelo POR Lisboa e Algarve é de um máximo de 40%. 

Até 5.000€     

Entre 5.000€ e 30.000€  

Entre 30.000€ e 100.000€ 

Entre 100.000€ e 200.000€ 

DOCUMENTOS A ENVIAR

- IES 2017;

- Certificado de não dívida à Segurança Social;

- Certificado de não dívida às Finanças;

- Certificado PME atualizado ou código de acesso.

Informação financeira 2017 e estimada 2021 (ano pós projeto)

  

Mercado-alvo prioritário: 

Volume negócios total

Volume negócios exterior

Activo líquido

Capital próprio

Resultado líquido

2017 2022 (Estimado)
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Telefone :



ESTRATÉGIA PARA O MERCADO-ALVO PRIORITÁRIO:

Prospeção/entrada

Consolidação de posição no mercado

Crescimento do volume de negócios

Reposicionamento em segmentos de maior valor acrescentado

Outra

Qual?

Trata-se  da documentação necessária para obter as informações que permitam avaliar a idoneidade da 

empresa no acesso ao financiamento conforme as condições de acesso ao SI Qualificação PME, 

constantes na Portaria 1463/2007, de 15 de Novembro, publicada na Portaria nº 47-A/2012 de 24 de 

Fevereiro.

Declaro que as informações fornecidas correspondem à verdade, não tendo sido omitidos dados 

suscetíveis de prejudicar a sua correta análise e avaliação.

Empresário

Assinatura e Data

Cumpre os critérios

Data  de Receção AORP

Agradecemos o envio da documentação até 29 de março, para  o e-mail ramos.silvia@aorp.pt.
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