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Na sequência do sucesso obtido pelo primeiro PME Connect, que ocorreu entre 2017 e 2019, a AIP 
decidiu lançar a versão 2.0 do projeto em 2021, de forma a ajudar a relançar os agentes económicos 
nacionais no projeto de internacionalização, acelerando a sua recuperação económica
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O projeto PME Connect 2.0 surge na sequência do sucesso obtido pelo primeiro PME 
Connect, que ocorreu entre 2017 e 2019

Enquadramento

PME Connect 1.0

Entre 2017 e 2019, foi levado a cabo o projeto PME Connect, 

que pretendia contribuir para o aumento das exportações 

e internacionalização de PME nacionais, através do 

contacto e interação com Grupos Fortemente 

Internacionalizados (GFIs). 

Os GFIs procuram novas tendências, novos produtos e 

serviços capazes de cumprir as exigências dos mercados 

onde estão ou pretendem estar presentes, 

posicionando PME com bens e serviços diferenciados e 

inovadores para o desenvolvimento de parcerias 

estratégicas.

Deste modo, para retomar o sucesso do projeto PME Connect

1.0, surge o PME Connect 2.0. Este novo projeto será 

desenvolvido através de uma plataforma digital B2B, que 

une as necessidades dos GFIs à oferta de produtos e 

serviços das PME portuguesas, facilitando e promovendo, 

mais uma vez, a internacionalização de ambos.

Dinamizar a colaboração económica e institucional entre GFIs e 

PME nacionais

Promover o networking entre parceiros a nível nacional e 

internacional

Partilhar as boas práticas adquiridas nos mercados em 

que operam

Criar e divulgar conhecimento decorrente das operações 

onde estão inseridos

Monitorizar os resultados das oportunidades de 

internacionalização criadas
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Descrição Outputs

Foram ainda realizados 15 Activation Labs entre os GFIs e as PME participantes, 
gerando novas oportunidades de negócio e fortalecendo o networking

Enquadramento

PME Connect 1.0

Identificar Testar Partilhar

Principais resultados

Activation Labs e 

iniciativas de 

cooperação

• Organização de workshops 

para partilha de 

conhecimento e aplicação de 

boas práticas

• Promoção dos workshops e 

iniciativas de cooperação 

entre os GFIs e as PME, com 

acompanhamento da AIP

Retalho

5 Activation

Labs

Energia

2 Activation

Labs

Hotelaria

3 Activation

Labs

Defesa e 

Tecnologia

4 Activation

Labs

Construção

1 Activation

Lab
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De modo a capitalizar as aprendizagens do PME Connect 1.0, foram definidos um 
conjunto de aceleradores a adotar durante o PME Connect 2.0

O nosso entendimento do desafio

PME Connect 1.0 -> 2.0

Principais lessons learned

Investir no follow-up dos workshops e Activation
Labs promovidos entre os GFIs e PME, de modo a 
assegurar o estabelecimento de novas relações 
comerciais

Promover a criação de um sistema de 
recompensas tanto para os GFIs como para as PME 
participantes no projeto

Melhorar o match entre GFIs e PME, tendo por base os 
mercados de interesse para internacionalização

Aceleradores a implementar no PME Connect 2.0

Desenvolver um sistema de awards & recognition, de 
modo a destacar os GFIs e PME que maiores progressos 
demonstraram em nas várias áreas a avaliar (ex: 
capacidade de internacionalização, networking, etc.)

Criar um sistema de acompanhamento das interações 
entre GFIs e PME, de forma a dar seguimento aos 
contactos estabelecidos durante os workshops e a 
assegurar a operacionalização das estratégias de 
internacionalização

Disponibilizar uma plataforma digital para a receção 
de candidaturas e análise das PME interessadas em 
participar no projeto, de modo a melhorar o match das 
necessidades dos GFIs com os serviços e produtos 
disponibilizados pelas PME e os mercados de interesse

Alargar os setores das GFIs participantes, de modo a 
incluir setores estratégicos e em forte crescimento a nível 
nacional e global (ex: tecnologia, saúde, industria, 
agroalimentar, etc.)

Angariar PME mais competitivas e de maior 
dimensão, que apresentem maior capacidade instalada 
para concorrer com as empresas dos mercados locais
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O projeto PME Connect 2.0 pressupõe, em primeiro lugar, a continuação das iniciativas 
desenvolvidas na primeira edição, com foco na operacionalização da internacionalização

O nosso entendimento do desafio

→ Tendo por base o sucesso 

do projeto PME Connect 1.0, 

torna-se evidente a 

realização de uma nova 

edição, dando continuidade 

às iniciativas iniciadas 

anteriormente, alargando a 

base de GFIs, 

disponibilizando a novas 

PME e operacionalizando as 

estratégias de 

implementação

PME Connect 2.0

Identificação e 

estabelecimento de 

parcerias com 

novos GFIs de 

setores estratégicos 

a nível nacional

Reavaliação do 

trabalho, 

resultados e 

conclusões do PME 

Connect 1.0

Promoção do 

desenvolvimento 

de novas 

estratégias de 

internacionalização 

para as PME

Acompanhamento 

e promoção da 

operacionalização 

das estratégias de 

internacionalização
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entre GFIs e PMEe para a 
identificação e concretização de 
oportunidades de negócio. Os 

Activation Labs serão desenvolvidos 
em torno dos mercados das cinco 

regiões do Mundo

4. Dinamizar Activation Labs para 
criar parcerias estratégicas

De modo a medir o êxito do projeto e a guiar a sua execução, foram definidos um 
conjunto de 8 objetivos globais

O nosso entendimento do desafio – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

PME Connect 2.0

Objetivos globais do projeto

de PME em diversos mercados das 
cinco regiões do Mundo, através da 

estruturação de ações entre 
entidades fortemente 

internacionalizadas e PME nacionais

1. Promover o crescimento e 
internacionalização

com conhecimento sobre práticas 
de colaboração para concretizar 

negócios internacionais, através de 
um processo de natureza coletiva 

envolvendo GFIs e PME

3. Desenvolver um 
benchmarking internacional

para projetos em curso nos 
mercados internacionais e know-

how da AIP-CCI, de modo a 
potenciar a identificação de novas 
oportunidades de negócio para os 

GFI’s e as PME

5. Capitalizar a articulação com 
estruturas de apoio empresarial

do projeto quer em termos do 
conhecimento dos mercados quer 
em termos de aplicação das novas 

tecnologias aos processos de 
internacionalização

6. Capacitar as PME 
participantes no projeto

nos mercados alvo para garantir a 
exploração das oportunidades de 
negócio e eventual concretização 

das mesmas entre GFI’se PME

7. Realizar missões virtuais e 
missões presenciais

com o objetivo de avaliar o sucesso 
do projeto e partilhar/ comunicar 
as várias atividades desenvolvidas 

e respetivos resultados

8. Realização dos Open Day’s
finais

para a aplicação dos resultados 
publicamente disponíveis gerados 

pelo projeto, através do reforço das 
sinergias e protocolos entre a AIP-

CCI e outros parceiros 
institucionais

2. Criar intelligence dos 
mercados com maior potencial
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Para garantir o alinhamento com os objetivos anteriormente apresentados, adoptamos
6 princípios orientadores para o projeto

O nosso entendimento do desafio

PME Connect 2.0

A identificação e seleção de novas 

GFIs deverá ter em consideração 

uma complementaridade setorial 

com as GFIs anteriores e deverá 

estar focada nos setores 

estratégicos nacionais

Complementaridade 

setorial

Pretende-se angariar e atrair PME de 

maior dimensão, com capacidade 

competitiva de forma a aportarem 

valor operacional e financeiro para os 

GFIs no momento da 

internacionalização

PME com oferta 

competitiva

As análises de benchmarking deverão 

ser realizadas com recurso aos 

dados a disponibilizar pela 

Market Access e com base na 

informação a obter junto da 

AICEP para este efeito

Análise preliminar 

dos mercados

Após a formalização de uma 

intenção de internacionalização e 

respetiva oportunidade, a equipa 

de projeto deverá realizar um 

análise presencial nos respetivos 

mercados

Análise dos 

mercados on site

A operacionalização do projeto 

irá ocorrer de forma faseada, de 

forma a garantir que as estratégias 

de internacionalização são 

devidamente formalizadas

Abordagem faseada 

ao projeto

Pretende-se recorrer a uma gestão e 

dinamização do projeto conjunta, 

entre AIP, Deloitte e Market

Access, de forma a aportar o 

máximo de valor para os GFIs e PME 

participantes

Gestão conjunta do 

projeto

Pressupostos de atuação
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Tendo em vista o incremento do raio de ação e o impacto do PME Connect 2.0, é 
proposta a inclusão de novos GFIs em setores estratégicos nacionais

O nosso entendimento do desafio

PME Connect 2.0

GFIs participantes PME Connect 1.0:

Proposta de novas GFIs a incluir no projeto PME Connect 2.0 (as participantes no PME Connect 1.0 mantêm-se):

Tecnologia

Retalho Energia Turismo Defesa e Aeroespacial Construção

Agroalimentar

Os novos GFI’s já foram contactados, sendo 

que a sua participação está pendente de 

confirmação e deverá ser oficializada em sede 

de projeto.



AIP | PME Connect 2.0AIP | PME Connect 2.0

Após demonstração da intenção e oportunidade de internacionalização entre GFIs e 
PME, será realizada uma prospeção aos mercados de forma presencial (se possível)

O nosso entendimento do desafio

PME Connect 2.0

Com base na experiência adquirida e nas intenções demonstradas pelos GFIs e PME no projeto PME Connect 1.0, foram identificados 18 
potenciais países/ mercados para internacionalização, em que a prospeção presencial deverá ocorrer de forma segmentada, 
juntando 3 a 4 destinos:

E.U.A  Canadá

México                  Cuba

América do Norte e Central

Peru

Chile Brasil

Argentina Uruguai

Paraguai

América do Sul

Senegal Cabo Verde

Guiné Bissau        Moçambique

São Tomé e Angola                        
Príncipe

Singapura Austrália

África Lusófona e Francófona

Marrocos

Tunísia

Argélia

África Magrebe

China Índia

Ásia e Oceânia

Espanha Reino Unido

França Alemanha

Itália

Países Escandinavos 

Europa

Nota: os mercados a visitar e organização dessas mesmas deslocações irão ser revistos em sede de projeto, 
tendo por base a evolução da situação epidemiológica relativa ao COVID-19.

Colômbia

Timor Leste
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O projeto seguirá a mesma estrutura da primeira edição, sendo agora o foco a 
operacionalização das estratégias de implementação definidas entre GFIs e PME

O nosso entendimento do desafio

PME Connect 2.0

Plano de projeto alto nível

Avaliação e gestão de projeto

Planear Atuar Comunicar

02. Support01. Plan 03. Go-to-market 04. Share

• Construir um calendário com as 

principais atividades do projeto 

e momentos de interação entre 

GFIs e PME;

• Realizar uma análise de 

benchmarking e um estudo aos 

principais mercados 

identificados pelos GFIs e PME, 

com base nos dados a 

disponibilizar pela Market Acess

e AICEP;

• Planear e organizar os 

Activation Labs, bem como as 

várias dinâmicas inerentes aos 

mesmos, de modo a conectar os 

GFIs com 5 a 10 PME;

• Desenvolver um micro site para 

o projeto.

• Planear e rever a metodologia a 

seguir durante o projeto;

• Identificar, selecionar e reunir 

com os GFI mais relevantes;

• Captar PME que pretendam 

internacionalizar-se para os 

mercados externos onde os GFI 

já atuem;

• Realizar o match entre GFIs e 

PME para identificar os 

principais mercados a trabalhar 

e analisar;

• Captar stakeholders

institucionais para o conselho 

estratégico (liderado pela 

Ordem dos Economistas e com 

participação Casa da América 

Latina, UCCLA, AICEP, ANI, 

IAPMEI, entre outros).

• Apoiar na implementação do 

calendário de atividades;

• Dinamizar os Activation Labs

anteriormente planeados;

• Construir planos de reuniões de 

follow-up aos Activation Labs

para inicio da prospeção de 

mercado;

• Apoiar na organização das 

prospeções presenciais e 

acompanhar na execução das 

mesmas;

• Medir resultados do projeto 

(reuniões de prospeção B2B 

realizadas, novas oportunidades 

de negócio firmadas, controlo 

de qualidade/satisfação, 

oportunidades de melhoria do 

projeto, etc.).

• Captar um media partner para o 

projeto;

• Elaborar um plano de 

comunicação do projeto;

• Captar uma empresa para 

assessoria de imprensa;

• Apoiar na criação de conteúdos 

e materiais de divulgação de 

projeto;

• Partilhar boas práticas, notícias 

e atividades do projeto;

• Organizar um Open day com 

todos os envolvidos no projeto, 

para partilha dos resultados do 

mesmo.
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O projeto terá uma duração de 10 meses, com steering committees a cada 2 meses

Abordagem metodológica e cronograma

Gestão do projeto

Ano

Meses Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

2021

Fev

2022

Kick-off do projeto

Plano de projeto

Activation Lab 1

Match entre GFIs e PME e 
relatório com identificação

Estudo de benchmarking dos 
mercados 

Período de estabilização das 
estratégias de internacionalização 
entre GFIs e PME

Período de paragem 
de projeto

Kick-off da Etapa 2
Setup

Confirmar âmbito do projeto,  
identificar riscos e kick-off

Support

Realizar um benchmarking e 
estudo de mercados

Preparar e planear os 
Activation Labs

Marketing

Selecionar parceiros de 
comunicação

Open day

Plan

Identificar, selecionar e 
angariar GFIs

Captar stakeholders
institucionais

Captar PMEs

Go-to-market

Dinamizar os Activation Labs

Medir resultados e 
acompanhar as estratégias

Acompanhar nas prospeções 
presenciais aos mercados

Plano dos Activation Labs

…

Activation Lab 2 Activation Lab n
(irá variar consoante o número 

de GFIs participantes)

Relatório com conclusões 
das prospeções presenciais

As prospeções 

presenciais serão 

planeadas e 

agendadas durante o 

decorrer do projeto

Atividade continua

Escolha e parceria com 
parceiros de comunicação

Materiais de 
comunicação

Organização e 
dinamização do open day

Kick-off da Etapa 3

Legenda: Entregáveis de projeto Reuniões de gestão do projeto Steering Committees Evento (Activation Lab ou Prospeção presencial)
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3 | WHAT’S IN IT FOR

THE GFIS



AIP | PME Connect 2.0AIP | PME Connect 2.0

O objetivo do Programa “PME Connect” é despoletar processos bem sucedidos de 
internacionalização conjunta entre Grupos Fortemente Internacionalizados (GFI) e 
Pequenas e Médias Empresas (PME) que possam constituir exemplos de boas práticas 
para o tecido empresarial nacional

What’s in it for the GFIs

5-8 GFI
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Os GFI poderão beneficiar de um conjunto de oportunidades (i) de negócio, (ii) de 
exposição e eminência pública, bem como de (iii) atividades de capacitação e 
transferência de conhecimento

What’s in it for the GFIs
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Para consecução dos objetivos propostos, o projeto compreenderá quatro fases e que 
preveem atividades e responsabilidades partilhadas entre a AIP-CCI, Deloitte e Market
Access

What’s in it for the GFIs
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A participação dos representantes dos GFI, apesar de fundamental para o sucesso do 
programa, não exige uma alocação significativa de recursos e tempo

What’s in it for the GFIs


