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REGULAMENTO DOS PRÉMIOS AICEP EXPORTAÇÃO & INVESTIMENTO 

 

Artigo 1º  

OBJETIVOS E ÂMBITO 

1. Os Prémios AICEP Exportação & Investimento têm como objetivo: 

a) Distinguir as empresas portuguesas que apoiadas no âmbito dos projetos financiados pelo 

Portugal2020 e da responsabilidade da AICEP apresentem os melhores desempenhos em termos de 

exportações e de impacto dos investimentos na economia portuguesa; 

b) Divulgar os casos de sucesso na implementação dos projetos; e 

c)  Evidenciar os melhores desempenhos empresariais na vertente da internacionalização e da inovação 

produtiva. 

2. O presente Regulamento define as diferentes categorias de prémios a atribuir, as condições de acesso, os 

critérios de atribuição e o processo de seleção das empresas, bem como a forma de comunicação e 

entrega dos Prémios AICEP Exportação & Investimento. 

 

Artigo 2º 

CATEGORIAS DE PRÉMIOS 

1. Os Prémios AICEP Exportação & Investimento são atribuídos anualmente e integram as seguintes 

categorias: 

a) Melhor PME Exportadora; 

b) Melhor Investimento. 

2. Em cada categoria será selecionado o caso de maior sucesso para a atribuição do estatuto de Vencedor, 

podendo ainda ser atribuídas Menções Honrosas. 

 

Artigo 3º 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

1. Constituem condições gerais de acesso aos Prémios AICEP Exportação & Investimento: 

a) Ter a situação regularizada perante a Autoridade Tributária, a Segurança Social e a AICEP; 

b) Ter a situação regularizada em matéria de licenciamento; 

c) Não ter incidentes reportados junto do Banco de Portugal nos últimos dois anos; 

d) Apresentar pelo menos três exercícios de atividade completos e contas encerradas relativamente 

ao último exercício completo. 
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2. Constitui condição genérica de acesso aos Prémios AICEP Exportação & Investimento ser beneficiário de 

apoios concedidos a projeto(s) aprovado(s) e concluído(s) ao abrigo dos Sistemas de Incentivos previstos 

na Portaria nº 57-A/2015 de 27 de Fevereiro, no âmbito do Portugal2020, respetivamente, no que 

concerne à exportação, o sistema Qualificação e Internacionalização das PME, e, no que concerne ao 

investimento, o sistema Inovação Empresarial e Empreendedorismo; 

 

3. Constituem condições específicas de acesso aos Prémios AICEP Exportação & Investimento, na categoria 

Melhor PME Exportadora: 

a)  Possuir um Volume de Negócios superior a 5 M€;  

b) Ter uma variação positiva e sustentada no Volume de Negócios no último triénio; 

c) Apresentar uma variação positiva e sustentada no Valor de Exportações nos últimos três anos; 

d) Ter uma evolução positiva no número de trabalhadores nos últimos três anos. 

 

4. Constituem condições específicas de acesso aos Prémios AICEP Exportação & Investimento, na categoria 

Melhor Investimento: 

a) Possuir um Volume de Negócios superior a 25 M€; 

b) Ter uma variação positiva e sustentada no Volume de Negócios no último triénio; 

c) Apresentar uma variação positiva e sustentada nas Exportações nos últimos três anos; 

d) Ter uma evolução positiva no número de trabalhadores nos últimos três anos. 

 

Artigo 4º 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 

1. Constituem critérios de atribuição dos Prémios AICEP Exportação & Investimento: 

a) Na categoria Melhor PME Exportadora, a maior taxa de crescimento das exportações registada no 

triénio anterior ao ano de atribuição do Prémio cumprindo o estipulado no nº 3 do artigo 3º; 

b) Na categoria Melhor Investimento, o melhor investimento de acordo com o nº 4 do artigo 3º. 

 

2. A AICEP reserva-se o direito de não atribuir os prémios supra referidos sempre que não disponha dos 

elementos suficientes para decidir e/ou não reconheça a existência de mérito que justifique aquela 

atribuição. 

 

Artigo 5º 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

1. Até 30 de setembro de cada ano, a AICEP procede à identificação das empresas com projetos 

concluídos até 31 de dezembro do ano anterior, nos termos definidos nas alíneas a) dos nºs 2 e 3 do 
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artigo 3º, procedendo a pré-seleção das que reúnem os critérios de acesso mencionados no artigo 3º do 

presente Regulamento. 

2. As empresas que cumpram com os critérios de acesso mencionados serão alvo de avaliação pela AICEP 

que, com base nos critérios definidos e nos dados disponíveis na AICEP, elaborará uma “short-list” de 

empresas para cada categoria de prémios a atribuir. 

3. As empresas vencedoras serão escolhidas pela AICEP com base na “short-list” referida no número 

anterior. 

4. Da decisão da AICEP não cabe reclamação ou recurso. 

 

Artigo 6º 

COMUNICAÇÃO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

1. As empresas selecionadas para atribuição dos Prémios AICEP Exportação & Investimento são 

individualmente notificadas dessa atribuição. 

2. A entrega dos Prémios AICEP Exportação & Investimento ocorre durante a Conferência Anual da AICEP 

ou em ocasião a definir pela AICEP e comunicada às empresas com a devida antecedência. 

 

 


