
 

 

 

 

 
 

Projeto nº 000047 
 

Designação do projeto Projeto Conjunto - Internacionalização 

Objetivo principal 
 

 Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas 

Região de Intervenção Norte, Centro, Lisboa e Alentejo 

Entidade Beneficiária AIP – Associação Industrial Portuguesa, Câmara de Comércio 

e Indústria 

Data de aprovação  

Data de início 01/06/2015 

Data de conclusão 31/12/2016 

Custo total elegível 1.053.447,68€ 

Apoio financeiro da União Europeia FEEI: 575.510,29€ 

 

Apresentação 
 

Na conjuntura atual é já uma certeza que o crescimento económico estará diretamente associado à capacidade de aumentar a 
base exportadora das empresas, em particular das PME portuguesas, no esforço de internacionalização. 

 

Com o objetivo de contribuir para que as empresas aumentem a sua presença ativa no mercado global, por via do aumento da 
sua competitividade e capacidade exportadora, a AIP-CCI concebeu a iniciativa FROM PORTUGAL que visa consolidar o trabalho 
realizado nos últimos anos e contribuir para sucesso deste desígnio, procurando que mais empresas exportem os seus 
produtos e serviços. 

 

A iniciativa FROM PORTUGAL consiste no apoio à promoção internacional das empresas com efetivo potencial exportador, 
auxiliando-as na necessária e urgente reorientação das suas estratégias de desenvolvimento para uma abordagem correta à 
exportação dos seus produtos, o alargamento da base de clientes internacional e através da diversificação dos seus mercados. 

O projeto incidirá sobre 60 empresas com sede nas regiões de convergência (Norte, Centro e Alentejo) que apresentam valores 
reduzidos das suas exportações e e/ou empresas com perfil exportador que procuram exportar para novos mercados, 
diversificando a sua rede de importadores internacional. Além destas empresas que irão apoiar e beneficiar diretamente da 
iniciativa, pretende-se que mais de 400 empresas, de várias áreas e de outros setores, tenham contacto com a iniciativa nos 
vários eventos regionais e nacionais que serão realizados. 

 

Em suma, o projeto tem por finalidade aumentar a base exportadora e diversificação dos mercados das empresas PME 
associadas ao projeto bem como de todas as demais empresas que contactem e participem nas atividades que vão ser 
desenvolvidas. Dada a complexidade associada ao processo de exportação e os riscos que este envolve, há um reforço da 
capacitação para a internacionalização dos empresários para que possam estar conscientes da realidade dos mercados em que 
irão passar a operar e das medidas que poderão adotar para mitigar esses riscos. 



 

 

 

 
 

Objetivos 

 

Na sua linha de ação para a internacionalização, a AIP-CCI tem os seguintes objetivos: 

 

1. Definir mercados prioritários onde se irão focalizar os recursos e o trabalho da AIP-CCI; 

 

2. Apoiar as empresas no acesso a mercados externos; 

 

3. Apoiar e dinamizar processos de internacionalização; 

 

4. Desenvolver o conhecimento sobre novos mercados; 

 

5. Dinamizar processo de cooperação transnacional; 

 

6. Desenvolver relações institucionais e de trabalho com Câmaras de Comércio e Indústria internacionais; 

 

7. Reforçar a capacidade exportadora dos associados da AIP-CCI; 

 

8. Dinamizar modelos de cooperação empresarial entre PME em processos de internacionalização; 

 

9. Criar estruturas de apoio em mercados considerados prioritários para apoiar os processos de internacionalização das 

empresas associadas; 

 

10. Incrementar as relações e as ações de trabalho com representações diplomáticas em países com mercados considerados 
prioritários; 

 

11. Desenvolver ações de cooperação entre grupos empresariais portugueses fortemente internacionalizados e PME com 

vista ao acesso a mercados emergentes; 

 

12. Organizar missões empresariais a mercados considerados prioritários e outras ações promocionais; 

 

13. Organizar encontros e reuniões entre associados e delegações empresariais oriundas de mercados considerados 
prioritários; 

 

14. Conceber e realizar conferências sobre assuntos relacionados com a internacionalização. 



 

 

Atividades Recentes de Internacionalização 
 

Esta iniciativa da AIP-CCI tem como destinatário empresas PME que produzam bens e prestem serviços 
transacionáveis e com potencial exportador, localizadas nas regiões Norte, Centro e Alentejo, tem por objetivo 
principal fomentar a internacionalização das empresas portuguesas, valorizando a competitividade dos seus 
produtos e serviços em mercados não tradicionais, com vista à exportação, investimento ou criação de parcerias de 
sucesso, em particular de empresas relacionadas com materiais de construção (revestimentos, sanitários, rochas 
ornamentais, cerâmicos, caixilhos e laminados, soalhos, carpintarias, etc.), com mobiliário, decoração e utensílios 
da casa, com equipamentos domésticos de distribuição e racionalização de consumos de água e energia, de 
ambiente e de segurança e com prestação de serviços, consultoria e engenharia de apoio à construção e interiores. 
Nesse sentido foram dinamizadas missões empresariais, missões empresariais inversas. As ações de prospeção 
externa tiveram como destinos Marrocos, Argélia e Cuba, estando previstas até ao final do semestre missões aos 
EUA, China, Moçambique, Cabo Verde e Timor Leste. Cada missão integrou em média 10 empresas com potencial 
de internacionalização/exportação. 
Foram igualmente desenvolvidos um alargado conjunto de sessões de capacitação com centenas de empresas nos 
quais foram abordados temas como, razões para começar a exportar, diagnóstico das empresas, avaliação de 
mercado, plano de exportação, entrada no mercado, promoção e vendas, incoterms, logística e transporte, 
contratações, imposições legais e condições de pagamento, redução de riscos e proteção de produtos (propriedade 
intelectual). 
 
Lusofonia Económica 
Esta iniciativa da AIP-CCI consistiu no desenvolvimento de informação para os empresários sobre os Estados 
Membros da CPLP e sobre as regiões económicas onde os mesmos se inserem, no desenvolvimento de plataformas 
informáticas que permitam a dinamização de relações comerciais em rede e de sensibilização 
sobre o potencial dos mercados da lusofonia, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e a RAE de Macau.  
 
Iniciativa que integra o desenvolvimento de parcerias entre as várias associações empresariais destes países de 
modo a aumentar a capacidade exportadora das empresas portuguesas e capacitar para uma correta entrada em 
mercados e regiões económicas com complexos níveis de risco. Integrou igualmente a dinamização e divulgação de 
toda esta informação junto dos empresários das regiões do Norte, Centro e Alentejo. 
 
É uma iniciativa que continua a ser desenvolvida nas suas várias áreas de intervenção, inclusive através das 
medidas de intervenção propostas que se encontram em avaliação e desenvolvimento pelo Conselho Estratégico 
para a Internacionalização da Economia, entidade sob a dependência direta do Gabinete do Primeiro Ministro. 
 
Além dos projetos referidos a AIP tem uma enorme experiência em outros projetos onde se encontram integradas 
empresas PME, nomeadamente, as três edições do programa PME Internacional, no âmbito do PRIME, ainda 
projetos na área da qualificação, inovação e empreendedorismo bem como desenvolvimento de projetos de 
formação-ação no domínio da internacionalização no âmbito do programa MOVE PME. 
 
No desenvolvimento destes objetivos, foram sendo desenvolvidas um vasto conjunto de iniciativas com forte 
impacto junto do tecido empresarial nacional, com milhares de empresas participantes nas inúmeras iniciativas 
promovidas pela AIP, destacando-se, nos anos mais recentes: 
 
PME Internacional 
Foram realizadas três edições desta iniciativa que visou promover a internacionalização da economia portuguesa, 
apoiando o desenvolvimento de estratégias de penetração das PME em mercados externos e subsequente 
aumento das exportações. O projeto tem vindo a integrar duas vertentes, a componente formativa e a 
componente consultoria/assistência técnica de apoio à implementação dos projetos resultantes da formação. 
 
O projeto foi organizado em torno de seis polos, distribuídos pelo território nacional e tece como principais 
objetivos os seguintes: 
 
- Mobilizar e qualificar as empresas para a internacionalização das suas atividades, criando condições de 
desenvolvimento sustentado da estratégia de internacionalização; 
- Proporcionar às PME o desenvolvimento de competências internas, pela qualificação dos recursos humanos; 
- Apoiar as empresas na implementação dos projetos de internacionalização. 
 
EXPORT CONTACT 



 

 
Indicadores de resultados 
 
Atividade 6 - Monitorização e avaliação de resultados 
 
Esta atividade acompanha toda a execução do projeto e vai coincidir com os investimentos decorrentes da 
preparação das várias atividades e a monitorização da sua execução. Serão acordados entre os técnicos da AIP 
e as empresas aderentes os modelos de intervenção e de acompanhamento e de dinamização e organização 
dos diferentes eventos a realizar nas regiões de convergência, bem como dos resultados, em linha com o n.º 
19 do aviso, ou seja, o aumento do valor das exportações das 60 PME que integrarão a iniciativa FROM 
PORTUGAL. 

 

 

Mais Informação: http://www.aip.pt/pt/projects/business-beyond-borders-i  

http://www.aip.pt/pt/projects/business-beyond-borders-i


 

 


