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Programa Operacional para a Compe

vidade e Internacionalização

A programação do “Portugal 2020” foi estruturada tendo por base 4 domínios temá cos, onde
se inclui a Compe vidade e Internacionalização que cons tui assim um dos programa operacionais.
O Programa Operacional Temá co Compe vidade e Internacionalização tem como ﬁnalidade
contribuir para a criação de uma economia mais compe va, baseada em a vidades intensivas
em conhecimento, na aposta em bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e no
reforço da qualiﬁcação e da orientação exportadora das empresas portuguesas, em especial
das PME, promovendo, igualmente, a redução de custos associada a uma maior eﬁciência dos
serviços públicos e à melhoria dos transportes e sua integração nas redes transeuropeias.

Obje vos do programa
Cons tuem obje vos estratégicos do Programa Operacional temá co Compe vidade e Internacionalização:
1. Aumentar a intensidade de tecnologia e conhecimento dos vários setores e do conjunto da economia;
2. Aumentar o peso de a vidades produtoras de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e a orientação exportadora das empresas portuguesas;
3. Capacitar as PME para o prosseguimento de estratégias de negócio mais avançadas;
4. Melhorar as condições de transporte de mercadorias entre Portugal e o exterior, com repercussão na redução dos custos e tempos de operação para as empresas;
5. Melhorar a capacitação, a eﬁciência e a integração dos serviços públicos, reduzindo custos de contexto.

Estrutura do programa
O Programa Compe vidade e Internacionalização estrutura-se em seis eixos prioritários, tendo por base os Obje vos
Temá cos estabelecidos no quadro regulamentar dos Fundos Europeus Estruturais e de Inves mento (FEEI), devidamente
alinhados com a Estratégia Europa 2020:
Eixo I - Reforço da inves gação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação.
Eixo II - Reforço da compe vidade das PME incluindo a redução de custos públicos de contexto.
Eixo III - Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores.
Eixo IV - Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas.
Eixo V - Reforço da capacidade ins tucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da eﬁciência da administração pública.
Eixo VI - Assistência Técnica.
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Demonstramos desde já disponibilidade para dissipar quaisquer dúvidas sobre o Programa Compe vidade e Internacionalização, podendo contactar-nos através dos telefones 213 714 620 e 225 510 836 ou do e-mail: comercial@euroconsult.pt

