Designação do Projeto: EXPORTAR+ - Valorização dos recursos da Região de Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto
Tâmega
Código do Projeto: NORTE-02-0752-FEDER-000019
Objetivo Principal: 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, assente na estratégia
regional de especialização inteligente (RIS3)
Região de Intervenção: NUTS III: Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega
Entidade Beneficiária: 502280271, NERVIR, Associação Empresarial (Coordenadora)
502280344, NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança (Cobeneficiário 1)
501132333, ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega (Cobeneficiário 2)
Data de Aprovação: 08-04-2016
Data de Início: 01-01-2016
Data de conclusão: 31-12-2017
Custo Total elegível: 616.713,95€
Apoio financeiro da EU: FEDER – 524.206,86€
Objetivos, atividades e resultados esperados: As atividades do projeto estão estruturadas da seguinte forma:
- Identificar e dinamizar fileiras económicas prioritárias com maior potencial de internacionalização (smart
specialisation), e a criação de grupos de trabalho interempresas, numa metodologia de intervenção baseada na
organização das mesmas por fileiras/sectores económicos prioritários para a abordagem dos mercados internacionais;
- Identificar e caracterizar oportunidades de mercado internacionais de destino para as fileiras económicas prioritárias,
através de trabalho exaustivo de identificação de reais oportunidades de negócio nos mercados internacionais para as
fileiras identificadas, e ainda o planeamento e realização um conjunto de ações exploratórias de intercâmbio na região
e nos mercados externos;
- Desenvolver um programa de Apoio à Internacionalização das fileiras económicas prioritárias, através da definição e
elaboração de planos de ação de curto e médio prazo para a Internacionalização das fileiras/sectores prioritários
identificados;
- Criar Gabinetes de Apoio à Internacionalização, com um carácter complementar às ações descritas e uma natureza
transversal no apoio a todas as empresas envolvidas no projeto, incluindo as empresas/mercados/fileiras onde não haja
massa crítica suficiente para criar grupos de trabalho referidos anteriormente.

