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Quem somos?

Somos o seu parceiro de negócios:
a agência pública de natureza empresarial empenhada em
desenvolver um ambiente de negócios competitivo que
contribua para a globalização da economia portuguesa.

Missão

Aumentar a competitividade e notoriedade de Portugal,
através da dinamização de investimento estruturante e da
internacionalização das empresas portuguesas, com
especial destaque para as pequenas e médias.

Valores

 Orientação para a empresa
 Selectividade
 Excelência

A aicep Portugal Global

Gestor de
Cliente

Consultoria

Um parceiro que o guia para um mundo de vantagens:
• produtos e serviços de internacionalização
adequados à sua empresa;
• parceiros de negócio;
• auscultação permanente das suas expectativas e
necessidades, de modo a encontrar a sua solução.

Nos casos de pedidos de consultoria especializada
(jurídica, estatística, de mercado ou outra) o seu gestor
de cliente é a sua ponte para um atendimento por
especialistas da aicep Portugal Global.

A aicep Portugal Global
Acompanhamento integrado dos clientes
Saber

Agir

 Fichas e Dossier de
 Apoio Directo da Rede
Mercados
 Candidaturas aos
 Informação Regulamentar Sistemas de Incentivos
 Oportunidade de
 Instrumentos de
Negócios
Financiamento e Gestão
de Risco
 Listas de Potenciais
Clientes Estrangeiros
 Inov Export e Inov
Contacto
 Informação sobre Feiras
no Estrangeiro e Missões
 Fundo para a
Empresariais
Internacionalização
 ABC Mercado, Como
Vender em…, Conhecer
Mais Mercado
 Informação sobre QREN,
Inov Contacto e Export
 Informação sobre
Seguros Crédito
 Informações Estatística
 Guia do Exportador

Promover
 Feiras Internacionais
 Missões Empresariais
(individuais e conjuntas)
 Eventos Empresariais
promovidos pela
Empresa com Apoio da
Rede
 Mostra de Produtos e
Serviços nos Mercados
 Outras Acções de
Prospecção, Imagem e
Divulgação nos
Mercados (com recurso
à Rede ou a
desenvolver por
dinamização do
PortugalNews nos
mercados externos)
 PortugalNews

Vender
 Iniciativas de Apoio ao
Negócio da Empresa
efectuadas pela Rede
Externa
 Networking
Apoio à Cadeia
Logística e de Processo
 Serviço de Apoio às
empresas
 Diplomacia
Económica, Acções de
Promoção e Relações
Publicas
 Seguros de Crédito

Produtos e Serviços

Produtos e Serviços de Internacionalização
Geral: Fichas de Mercado, Oportunidades e Dificuldades,
Informação Regulamentar: Condições Legais, Sistema Fiscal
Informação
s/ Mercados

Sectorial: Análise sectorial por mercado.
Parceiros de Negócio: Informação Comercial sobre Potenciais Compradores
Diversos: Estatísticas do Comércio Internacional, Feiras Internacionais;
Concursos Públicos, etc.
Disponibilizada via website da Agência www.portugalglobal.pt ou

Informação

preparada em função de pedidos específicos.

Produtos e Serviços de Internacionalização

ABC Mercados, Conhecer mais mercado e Como Vender Em…:
Capacitação

informação

sobre

mercados,

formas

de

abordagem

e

de

funcionamento, práticas bem sucedidas de entrada, processos de

exportação, procedimentos inerentes à instalação nos mercados, etc…

Produtos e Serviços de Internacionalização
Programa InovContacto
Capacitação

Edições de 97/98 a 08/09

CANDIDATOS

29.419

CANDIDATOS

'

ESTAGIÁRIOS

2'155

ESTAGIÁRIOS

2.155

Programa de Estímulo ao Emprego de Especialistas em
Comércio Internacional nas Pequenas e Médias Empresas
Nacionais Exportadoras ou potencialmente exportadoras

Produtos e Serviços de Internacionalização
BIU – International Business Intelligence Unit, consórcio entre
Conhecimento empresas, universidades e Estado, para melhorar o conhecimento
sobre o Negócio Internacional

ACÇÕES

ENTIDADES ENVOLVIDAS

1. Avaliação da Imagem de Portugal em Mercados AICEP, ISCTE, Estagiários InovContacto, Empresas de Comunicação em
Estratégicos
12 mercados, vários consorciados da BIU

2. Portugal Constrói

AICEP, APPC, AECOPS, FEPICOP, ASSIMAGRA, APICER, AIP/FIL,
BES, CGD, BARCLAYS, Estagiários InovContacto

3. Portugal Inovador em Saúde

AICEP, Health Cluster de Portugal

4. Novos Exportadores – Estimular a Internacionalização
para o Desenvolvimento de Portugal

AICEP, ISEG (UTL), vários consorciados da BIU

5. Manual de Boas Práticas de Internacionalização

AICEP, ISCTE, UCP, Estagiários InovContacto

6. Ciclo de Conferências Diálogos de Internacionalização
AICEP

AICEP, Diário Económico

Produtos e Serviços de Internacionalização

Promoção
da Oferta
nos Mercados

Missões empresariais, feiras internacionais, visitas oficiais de
órgãos de soberania, campanhas de mercado, apoio à
participação em eventos no estrangeiro, etc...

Rede Externa AICEP – Europa

Oslo
Copenhaga

Helsínquia
Estocolmo
Moscovo

Dublin
Berlim

Haia

Varsóvia

Londres

Bruxelas
Paris

Praga
Viena

Zurique
Vigo
Madrid

Milão
Barcelona

Budapeste
Bucareste

Mérida

Istambul
Ancara
Atenas

Centro de Negócios
Escritório
Representação

Rede Externa AICEP – Fora da Europa

Pequim
Toronto
São Francisco

Nova Iorque

Argel
Tunes
Tripoli
Rabat

Seul
Xangai
Tóquio
Dubai
Nova Deli

Cidade do México

Macau
Caracas Praia
Kuala Lumpur

Luanda
Singapura
São Paulo

Maputo

Santiago do Chile
Centro de Negócios
Escritório
Representação

Joanesburgo
Buenos Aires

Produtos e Serviços de Internacionalização

Serviços
Personalizados

• Consultoria e apoio logístico no mercado
• Informação comercial sobre potenciais clientes estrangeiros;
• PortugalNews: clipping diário de notícias, enviado por e-mail em
função de perfil de interesses pré-definido.
• Aquisição de Cadernos de Encargos;
• Globalmail: divulgação selectiva de Oportunidades de negócio;

• Salas de reuniões
• Computadores com acesso à Internet
• Telefone e Fax
• Apoio básico de Secretariado

SI Qualificação e Internacionalização de PME
Sistemas de Incentivos às Empresas (QREN)
 SI Qualificação e Internacionalização de PME
Visa a promoção da competitividade das PME através do aumento da produtividade,
a flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa no mercado global
investimento em factores dinâmicos de competitividade
• Apoio a projectos de investimento em factores dinâmicos da competitividade

• Beneficiários: Empresas, Associações, Entidades Públicas e Entidades do SCT
(Sistema Científico e Tecnológico)

• Candidaturas sujeitas a Concursos de selecção de projectos / abertura de fases de
candidaturas
• Apresentação de candidaturas pela Internet através de formulário electrónico

disponibilizado no site “Incentivos às Empresas” do QREN:

www.incentivos.qren.pt

Estratégias de Eficiência Colectiva
 Estratégias de Eficiência Colectiva (EEC)
•

Conjunto coerente e estrategicamente justificado de iniciativas, integradas num Programa de
Acção, que visam a inovação, qualificação e modernização de um agregado de

empresas com uma implantação espacial de expressão nacional, regional ou local
– Reconhecimento e Incentivos preferenciais a Pólos de Competitividade e Outros
Clusters, a Estratégias de Valorização Económica de Base Territorial
– Beneficiários: Empresas, Associações, Entidades Públicas e Entidades do SCT

 Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC)
•

Visa o apoio a intervenções estruturantes e sustentadas, envolvendo entidades públicas
e privadas em torno de acções orientadas para o interesse geral, visando a promoção de
factores de competitividade de finalidade colectiva
– Apoio projectos de investimento destinados a aumentar os processos de
internacionalização e promover um melhor conhecimento dos mercados, entre outros
– Beneficiários: Empresas (indirectamente), Associações, Entidades Públicas e
Entidades do SCT

Protocolos com a Banca
Protocolos de colaboração entre a AICEP e as principais instituições bancárias em
Portugal, tendo em vista o desenvolvimento de iniciativas e a disponibilização de
produtos bancários específicos que contribuam para a crescente internacionalização
das empresas portuguesas

Inovação Internacionalização Financiamento
Distribuição das Empresas Exportadoras
Volume de Exportação

Nº de Empresas

2007

2008

% do total das Exportações

2009

2007

2008

2009

> 50 milhões de euros

94

92

75

46%

48%

40%

Entre 25 e 50 milhões de euros

123

116

123

11%

11%

14%

Entre 1 e 25 milhões de euros

3.038

2922

2.844

37%

35%

40%

Menos de 1 milhão de euros

21.175

21.124

14.683

6%

6%

6%

Total de Empresas

24.430

24.254

17.725

mais Empresas
Mobilizar
empresas para a
Internacionalização

mais Mercados
Diversificar novos
Mercados de
exportação

mais Mundo em
Portugal
Captar novos
investimentos e
reforçar actuais

mais Portugal no
mundo
Promover a
imagem de Portugal

mais Empresas
Mobilizar
empresas para a
Internacionalização

pme mais mercados
Apoiar empresas exportadoras
na elaboração e
implementação do seu Plano
de Negócios.
mais novos exportadores
Apoiar novos exportadores no
seu processo de exportação
mais procura
Aproximar potenciais
importadores de Produtos e
Serviços portugueses.
mais redes GE PME
Estimular a cooperação interempresarial, premiando a
empresa que melhor contribuir
para a internacionalização de
outras
.

mais Empresas

pmemaismercados
O pmemaismercados é um serviço de apoio personalizado que ajuda as empresas a
elaborar e implementar um Plano de Negócios.
Com capital humano altamente especializado, a aicep Portugal Global apoia as
empresas envolvidas neste programa, por um período de dois anos, a definir uma
estratégia vencedora para três novos Mercados.
O pmemaismercados é um programa contratualizado entre a AICEP e as empresas
com objectivos e prémios.
O pmemaismercados destina-se a empresas com volume de exportação anuais superior
a 600 mil euros.
Para aderir ao pmemaismercados consulte o nosso site ou o seu gestor de cliente.
Candidaturas abertas em Dezembro com início do acompanhamento em Fevereiro.
Segunda abertura de candidaturas no 1º Trimestre de 2011.

mais Empresas

mais novos exportadores
Identificar, em colaboração com os Pólos de Competitividade nacionais, universidades,
autarquias, e associações empresariais, empresas que possam ter condições para
internacionalizar as suas actividades.
Prestar assistência técnica às PME potencialmente exportadoras, com vista a apoiá-las
no manuseamento de instrumentos adequados à melhoria do seu desempenho em
termos de exportações e/ou internacionalização, com base nas suas vantagens
competitivas de valia internacional.
Acompanhar as empresas na definição de estratégias de gestão e de marketing, com
vista ao aumento de competitividade e à potenciação dos seus negócios a nível
internacional.
Candidaturas em Dezembro com início de intervenção em Fevereiro 2011.

mais Empresas

mais procura
A aicep Portugal Global vai aproximar a Procura e a Oferta de Produtos e
Serviços portugueses promovendo a vinda de potenciais importadores e a
realização de mostra de produtos Portugueses nos mercados externos.
A aicep Portugal Global organiza a participação nacional em diversas Feiras
Internacionais e promove a vinda de diversos importadores internacionais.
Recentemente, a AICEP trouxe a Portugal importadores russos, na área dos Vinhos,
Agro-Alimentares, TIC, Moldes e Mobiliário.

Consulte o plano promocional para 2011 em
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Eventos

mais Empresas

mais redes GE PME

A aicep Portugal Global vai estimular a cooperação inter-empresarial, para tal,
cria um prémio anual para distinguir a empresa que melhor contribuir para a
internacionalização de outras empresas.

Acções de Promoção

Dinamização acções de promoção

Feiras e
Missões

Campanhas
País:
EUA
Brasil

• Dinamização de pavilhões nacionais em feiras
estratégicas multisectoriais, assente numa
estratégia de consolidação de mercados (Palop
/Magreb) ou de complemento sectorial (aeronautico)
• Missões empresariais que visam colocar empresas
portuguesas em contacto com potenciais
clientes/importadores de produtos e serviços (A.
Saudita, Singapura/Malásia)
• Missões inversas a Portugal
• Grupo Multilaterais

Revalorização da imagem global do País ancorada em
acções de carácter empresarial orientadas para agentes
económicos locais com a participação activa de
empresas portuguesas

Dinamização acções de promoção:
outras iniciativas
• Crescer em conjunto: Cooperação estratégica entre empresas
nacionais nos mercados externos e PMEs
• Divulgação de casos de sucesso e partilha de experiências entre
empresas
• Participação directa em disciplinas de programas
universitários/transferência de conhecimento
• Dinamização de redes de negócios internacionais compostas por
quadros portugueses nos mercados externos
• Articulação com Polos de Competitividade e Associações sectoriais
para dinamização e promoção das respectivas fileiras

Maria João Veiga Gomes
Coordenadora, U. Gestão Associações
Maria.joao.gomes@portugalglobal.pt

