Gabinetes de Apoio à
Internacionalização

EXPORTAR+
Objetivos e setores

NERVIR
Isabel Vieira
259 330 640

OBJETIVO
Trabalho de identificação de reais oportunidades
de negócio nos mercados internacionais para as
fileiras identificadas no projeto. Neste âmbito
pretende-se 'alimentar' as empresas envolvidas
com informação comercial rigorosa,
pormenorizada e devidamente validada por atoreschave dos mercados identificados.

geral@nervir.pt

NERBA
Luís Caldeira
273 304 630
nerba@nerba.pt

A sua empresa quer

ACISAT

EXPORTAR+?

RESUMO
Numa primeira fase serão criados e dinâmizados
grupos setoriais com objetivo de fomentar e
preparar as atividades de internacionalização do
projeto. Num segundo momento serão
implementadas Missões Empresariais destinadas a
proporcionar contacto diretos entre as empresas
da rede e os parceiros internacionais envolvidos.
DESTINATÁRIOS
Fileira 1 – VINHO E AZEITE
Fileira 2 – PRODUTOS DE BASE ANIMAL
Fileira 3 – PRODUTOS DE BASE VEGETAL

Alexandre Silva
276332115
geral@acisat.pt

Sr. Empresário esta OPORTUNIDADE
é para si! PARTICIPE!

Criação e Animação de

MISSÕES EXPLORATÓRIAS

GRUPOS COLABORAÇÃO

INTERNACIONAIS

7 Março – NERVIR

Visita à Região de Consultores
internacionais - 1.ª Ação

Vila Real

Criar e animar a rede, avaliar o potencial de
exportação da região e caraterizar as fileiras e
mercados alvo

29 Março – NERBA
Bragança

Apresentação de Oportunidades de mercado e
preparação das empresas para as ações
exploratórias internacionais, através de reuniões
b2b com consultores

Valorização dos Recursos
da Região de Terras de
Trás-os-Montes, Douro e
Alto Tâmega
O Projeto tem como objetivo central potenciar o
sucesso da internacionalização das PME da região de
Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega, através
de um melhor conhecimento sobre os mercados e do
estímulo a iniciativas coletivas de cooperação
interempresarial, para a internacionalização dos bens e
serviços produzidos na região. É desenvolvido em
consórcio pela NERVIR – Associação Empresarial,
NERBA – Associação Empresarial do Distrito de
Bragança, e ACISAT – Associação Empresarial do Alto
Tâmega, em colaboração com as Comunidades
Intermunicipais do Alto Tâmega, em parceria com a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e o
Instituto Politécnico de Bragança.

25 Maio – ACISAT

18 de Abril – NERVIR, Vila Real
19 de Abril – NERBA, Bragança
20 de Abril – ACISAT, Chaves

Capacitar as PME para a internacionalização,
através de reuniões b2b com consultores
internacionais

Visita à Região de Prospetores
internacionais - 2.ª Ação
20 de Junho – NERVIR, Vila Real
21 de Junho – NERBA, Bragança

Chaves

22 de Junho – ACISAT, Chaves

Avaliar o resultado da 1.ª ação Exploratória
internacional e preparar a 2.ª ação, através de
reuniões b2b com consultores

Capacitar as PME para a internacionalização,
através de reuniões b2b com prospetores
internacionais

Setembro/Outubro

Visita de Comitiva Local aos
Mercados internacionais

Sessões de trabalho para apoiar as empresas no
desenvolvimento de projetos de
internacionalização no Portugal 2020.

Outubro/Novembro (a confirmar)

