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• OBJETIVO CENTRAL

• Potenciar a internacionalização das PME da Região do Algarve, enquadradas nos 
domínios da RIS3 Algarve: Agroalimentar, Mar, TIC através:

- estímulo a iniciativas coletivas de cooperação interempresarial, 
- desenvolvimento de processos colaborativos de internacionalização, 
- partilha de conhecimento e capacitação das PME para a internacionalização,
- desenvolvimento de mecanismos inovadores na prospeção, conhecimento e acesso a 

novos mercados internacionais. 

• Este projeto pretende ainda reforçar a notoriedade e visibilidade internacional dos 
produtos e serviços dos setores Agroalimentar, Mar, TIC nos mercados internacionais, 
potenciar o aumento dos exportações e tornar a Região do Algarve mais competitiva.



• ENTIDADE PROMOTORA

• PARCEIROS
• AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE
• DRAPALG – DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE
• UNIVERSIDADE DO ALGARVE
• CCMAR – CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE
• CVA – COMISSÃO VITIVINÍCOLA DO ALGARVE
• CACIAL – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CITRICULTORES DO ALGARVE 
• ASSOCIAÇÃO ALGARVE EVOLUTION
• ALGARVE STP



• ATIVIDADES

• 1. PROGRAMA BASE DE DINAMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE REDES COLABORATIVAS NOS DOMÍNIOS 
AGROALIMENTAR, MAR, TIC 

• 2. OPERAÇÃO EXPLORATÓRIA INTERNACIONAL PARA PROSPEÇÃO, 
CONHECIMENTO E ACESSO A NOVOS MERCADOS

• 3. DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS DO PROJETO



• ATIVIDADE 1. PROGRAMA BASE DE DINAMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE REDES COLABORATIVAS NOS DOMÍNIOS AGROALIMENTAR, 
MAR, TIC 

• OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolvimento de um programa base de dinamização e capacitação das
PME da Região para a internacionalização, com uma intervenção de base territorial
descentralizada, em colaboração com os 16 municípios do Algarve, com o propósito de identificar
empresas dos setores alvo do Projeto, em todo o território, com potencial de internacionalização.
Neste âmbito serão criados e dinamizados grupos de trabalho setoriais, para a promoção da
internacionalização dos seus negócios.

• ATIVIDADES: Desenvolvimento tecnológico de Simulador de Autoavaliação de Desempenho das 
PME para a Internacionalização | Elaboração de 3 Estudos de Avaliação do Potencial de 
Internacionalização e Seleção dos 3 Mercados Alvo | Elaboração de Catálogo Digital de Empresas, 
Produtos e Serviços | Desenvolvimento de 12 Sessões de Dinamização e Capacitação das 3 Redes 
Colaborativas.



• ATIVIDADE 2. OPERAÇÃO EXPLORATÓRIA INTERNACIONAL PARA PROSPEÇÃO,
CONHECIMENTO E ACESSO A NOVOS MERCADOS

• OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolvimento de um trabalho de identificação e exploração de
oportunidades de negócio reais, nos 3 mercados internacionais selecionados, para os setores e
fileiras alvo do Projeto.

• Neste âmbito, será facultada informação comercial rigorosa às empresas envolvidas no Projeto,
relativamente aos referidos 3 mercados alvo.

• Este trabalho permitirá planear e realizar um conjunto de ações exploratórias, que promoverão as
PME e as instituições das 3 redes colaborativas para o estabelecimento de acordos.

• ATIVIDADES: Elaboração de 3 Guias de Mercado | Realização de 3 Ações Exploratórias 
Internacionais aos mercados alvo para apresentação da oferta regional e identificação de 
oportunidades de mercado | Realização de 3 Missões de Reconhecimento, com visitas de 
prospetores internacionais ao Algarve para conhecimento da oferta regional.



• ATIVIDADE 3. DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS DO 
PROJETO

• OBJETIVO ESPECÍFICO: Complementar às atividades precedentes, esta
atividade visa garantir uma ampla publicitação dos objetivos, atividades,
resultados e produtos do Projeto, complementada por ações de
demonstração e disseminação de boas práticas.

• ATIVIDADES: Realização de Sessão de Apresentação do Projeto, com 
conferência de imprensa | Realização de Sessão de Encerramento do 
Projeto, com conferência de imprensa.



• INDICADORES DE RESULTADOS 

• - N.º de novos acordos de parceria/colaboração firmados face ao N.º de presenças 
institucionais por

• mercado externo | META : 45

• - Percentagem de PME que consideraram útil a informação, metodologias ou 
ferramentas disponibilizadas no âmbito do Projeto face ao total de PME que 
beneficiaram das ações e resultados | META: 70%

• - N.º de notícias/artigos gerados pela imprensa dos mercados alvo de promoção 
internacional integrada da oferta nacional de bens e serviços com referência às 
mensagens chave da campanha face ao total de notícias/artigos gerados pela imprensa 
desses mercados  alvo | META : 1



• CONTACTOS  

• Contacto: Marco Vieira
• Telefone: 289 41 51 51 
• E-mail: nera@nera.pt
• Site: https://internacionalizarmaisalgarve.pt/




