
 
 

 

 
 

 

AIDA CCI  

R. da Boavista - Zona Ind. de Taboeira – Alagoas | 3800 - 115 Aveiro  

aida@aida.pt  

 
 

 

 

FICHA DE PROJETO 
Projeto: 38071 (POCI-02-0752-FEDER-038071) 

Designação do Projeto: Projeto EXPORT PME 

Apoio no âmbito do 
Sistema de Incentivos: 

Projetos Conjunto Internacionalização – 
Aviso 28/SI/2017 

Objetivo principal: Continuar a apoiar as PME no processo 
de internacionalização, promovendo a 
abertura de novos canais de 

exportação e o reforço da 
internacionalização através de ações 
que visem o conhecimento e 
prospeção de mercados, tais como: 
workshops, visitas de prospeção e 

conhecimento de mercados, 
participação em feiras internacionais, 
missões técnicas empresariais de 
prospeção e missões de importadores, 
ações de promoção e marketing 
internacional e ações de 

demonstração e disseminação de 
resultados. 

Região de intervenção: NUTS II Norte e Centro 

Entidade beneficiária: AIDA CCI 

Data de início: 2019-01-01 

Data de conclusão: 2023-03-31 

Custo Total Elegível: 631122,12 euros 

Apoio financeiro da União 
Europeia:  

348 694,97 euros 
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SÍNTESE DO PROJECTO 

 

O EXPORT PME, projecto conjunto à internacionalização, apresentado 

ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
(POCI), com o objetivo Temático (OT3): reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas, foi aprovado ao abrigo do Aviso para 
Apresentação de Candidaturas n.º 28/SI/2017, de 27 de novembro e 
apoiado pelo FEDER no âmbito do Portugal 2020. Por força da 

pandemia, foi solicitado, e seguindo as linhas orientadoras emitidas 
pelo Governo, solicitado um pedido de prorrogação temporal do 
projeto conjunto, até 31 de março de 2023, e de 
alteração/reprogramação das suas atividades no sentido de não 
colocar em risco o apoio às empresas no seu processo de 

internacionalização e consequentemente a sua taxa de execução. A 
aprovação a este pedido de prorrogação e alteração de atividades 
foi rececionada a 3 de agosto de 2021. 

 

Objetivos gerais: 

Criar condições que reforcem o apoio às PME no seu processo de 
internacionalização, através da realização de um conjunto de 

atividades que visem promover a competitividade das empresas, 
nomeadamente a sua capacidade de resposta e presença ativa no 
mercado internacional. O projeto vem ainda dar continuidade às 
sinergias associativas e empresariais que têm vindo a ser desenvolvidas 
com outras associações AIMMAP e ANEME,  por forma a gerar mais-
valias e aumentar a participação das empresas em feiras 

internacionais e assim potenciar uma maior competitividade das PME 
na abordagem aos mercados. 

Relativamente às atividades centram-se, nomeadamente, nas 
seguintes áreas de atuação: 

1. Realização de workshops sobre diversas temáticas, 

designadamente a importância da comunicação intercultural e 
dos modelos de negociação e especificidades do protocolo 
empresarial, nos mercados da Alemanha, Polónia, França e 
Japão; como maximizar a participação em feiras internacionais 
e como fazer Elevator Pitch nos mercados dos EUA e Japão. 

2. Efetuar visitas de prospeção a mercados internacionais (Brasil, 
Japão, Dubai, Alemanha, Suécia e EUA), com o objetivo de 
conhecer, reunir e identificar entidades oficiais, associações 
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empresariais e outros agentes económicos facilitadores de 
futuros contatos a efetuar pelas PME portuguesas. 

3. Promover a participação das empresas em feiras internacionais 
através de um stand coletivo e em parceria com outras 
associações, em particular nas feiras de Metalmadrid, Mindtech, 

Subcontratación, MIDEST (Paris e Lyon) e BIEHM. 

4. Promover as Missões Empresarias de Prospeção a feiras 
internacionais as quais irão coincidir com a participação nas 
feiras da Alemanha, Espanha, Angola e França. 

5. Promover a vinda de importadores ao Distrito de Aveiro 

provenientes de França, Canadá e EUA, com o objetivo de 
reforçar e consolidar entrada das empresas e dos produtos da 
região nesses mercados 

6. Elaboração de Guias temáticos de informação, 
nomeadamente: Guia “Principais passos para obter sucesso 

numa feira internacional” e Guia “Como preparar um elevator 
Pitch”. 

 

Para mais informação poderão os interessados entrar em contacto 
com os serviços técnicos da AIDA, através do telef: 234 302 493 
ou c.vieira@aida.pt (Carla Vieira) 
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