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O objetivo principal deste programa é: 

Aumentar a capacidade e

competitividade das PME

portuguesas na abordagem

a mercados internacionais



Como chegamos lá?

Através de parcerias estratégicas, ações de capacitação,

imersão nos mercados, plataforma digital integradora

das atividades e dos participantes, com o apoio de Grupos

Fortemente Internacionalizados (GFI) e de uma equipa de

consultores especializados



O programa é marcado 

por um conjunto de 

atividades sequenciais no 

acesso aos mercados, 

agregando todos os 

participantes no projeto, 

mas respeitando a sua 

individualidade e 

interesses.

Atividades do 

Programa



Roteiro



Activation Labs

Promover sinergias que 

fortaleçam a oferta nacional

Os Activation Labs têm como objetivo proporcionar às empresas participantes 

a oportunidade de estabelecer alianças estratégicas com GFI, que reforcem o 

seu conhecimento, competitividade e diferenciação nos mercados alvo.





Realização de Guias de Mercado que visam refletir 

o enquadramento macro e/ou micro de um 

mercado e sector específicos,

Disponibilização de informação relevante para o 

mercado e sector de atuação - tendências, 

monitoramento de concorrentes e clientes.

Guias de mercado específicos 

por sector e mercado 

Market inteligence

auxiliar o melhor 

desenvolvimento e 

implementação da estratégia 

internacional dos participantes 

do programa.

Capacitação





Pretendemos estimular a competitividade das 

empresas nos seus processos de 

internacionalização e na abordagem de 

mercados específicos.

workshops e conferências sobre 

mercados e internacionalização, 

para cada região do programa

Aumentar e aprimorar as capacidade das empresas 

que procuram aceder a mercados internacionais.

Capacitação



e apreender a cultura empresarial local

Organização de encontros virtuais que promovam o 

conhecimento e o estabelecimento de relações nos 

mercados-alvo do programa. 

Ações de networking virtual

Organização de visitas a mercados específicos para o 

desenvolvimento de oportunidades de negócio.  

Missões aos mercados

Imersão nos mercados
Promover o contacto com atores 
no mercado-alvo 



As ações serão desenvolvidas numa plataforma

digital exclusiva, que permitirá integrar todas as

atividades, conectar PME, GFI e players dos

mercados.

• Promoção internacional da empresa através de

stand virtual e acesso a contactos exclusivos

• Acesso a conteúdos em direto e on-demand,

ações de capacitação e guias de mercado

• Participação ativa nas ações de Activation Labs

e de Networking Internacional

Plataforma Digital integradora

das atividades e de colaboração 

entre participantes nacionais e 

internacionais



Timeline do Projeto

Ações 2022 2023

M A M J J A S O N D J F M A M J

Estruturação plataforma

Activation Labs

Capacitação e Imersão

Região 1 - A. Latina

Região 2 - Magrebe

Região 3 - Europa

Região 4 - A. Norte

Região 5 - Asia-Pacifico
e/ou  Médio Oriente

Encerramento



Atividades por região

Guias de 
Mercado por 

empresa

Activation Labs
entre GFI e PME

Fórum 
Empresarial e 
workshops de 

mercados

Networking
virtual

Deslocação ao 
Mercado

Capacitação Activation
Labs

Capacitação Imersão Imersão



• Ações de capacitação, inclui estudo 

de caracterização de mercado;

• Integração (informação genérica) 

na Plataforma do projeto;

• Ações de networking com os GFI;

• Ações virtuais de networking nas 5 

regiões do programa.

Basic - Capacitação e 

Networking

Silver - Alianças e 

acesso ao mercado

Vantagens Pack Basic adicionadas de:

• Participação nos Activation Labs, 

oportunidade de estabelecer 

alianças estratégicas com os GFI 

que reforcem a competitividade e 

diferenciação de cada PME nos 

mercados alvo;

• Guias de mercado específicos 

para a PME participante;

• Disponibilização de Stand virtual 

na Plataforma de networking 

internacional do projeto;

• Missão física a 1 mercado 

selecionado pelas PME.

Gold - Ações em 2 

mercados internacionais

Desenvolvemos vários packs adaptados às suas necessidades

Condições de Adesão

Vantagens Pack Silver adicionadas 

de:

• Ações virtuais de Networking e 

B2B trabalhadas com a nossa 

consultora de mercado e a PME 

nas 5 regiões do programa;

• Missão física, num conjunto 

global de 2 mercados, a 

selecionar pelas PME.

NOTA:
(1) Os preços apresentados correspondem ao custo efetivo a pagar pelas empresas.

2.750€ + IVA 7.400€ + IVA 9.900€ + IVA
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