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Inter Aveiro – Internacionalizar a Região de Aveiro

INTER AVEIRO – INTERNACIONALIZAR A REGIÃO DE
AVEIRO
Enquadramento
O projeto Inter Aveiro – Internacionalizar a Região de Aveiro, apresentado no âmbito do
Aviso de Concurso para apresentação de Candidaturas “Aviso Centro-52-2015-01”, referente
ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas “Internacionalização”, abrange as tipologias:
Prospeção, conhecimento e acesso a novos mercados; Processos colaborativos de
internacionalização, da partilha de conhecimento e capacitação para a internacionalização e
Promoção internacional dos destinos turísticos e outros produtos, equipamentos
associados às regiões, incluindo os centros de alto rendimento.
É um projecto a desenvolver em parceria com a CIRA – Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro e a UA – Universidade de Aveiro entre o período de Janeiro de 2016 a
Dezembro de 2017.
Afirmar Aveiro enquanto região empreendedora e competitiva ao nível do conhecimento,
produtos e serviços de valor acrescentado promovendo-a, enquanto centro de saber-fazer e
evidenciando a dinâmica empresarial e conhecimento produzido através de intercâmbios
empresariais e entre entidades do Sistema Científico e Tecnológico, recorrendo aos
“empresários da diáspora” enquanto embaixadores e interlocutores privilegiados com os
mercados nos quais exercem atividade.

Objetivos
Incrementar o intercâmbio internacional a nível institucional e empresarial:
-Promover intercâmbios com entidades da diáspora
-Realizar visitas institucionais a países da diáspora
Fomentar a partilha de conhecimento e a capacitação das empresas para a
internacionalização:
-Produzir Estudos da Diáspora Portuguesa nos mercados-alvo do projeto
-Produzir um Guia de Apoio às Redes de Cooperação
-Realizar Seminários específicos sobre os Mercados-alvo do projeto
-Realizar Sessões de Trabalho especializadas sobre “procurement” (Alemanha e França)
-Desenvolver Programa de Internacionalização do Conhecimento através da realização de
missões de internacionalização; participação e representação ativa em redes de excelência
internacionais)
-Atrair empresas com elevado potencial de crescimento e/ou efeitos multiplicadores na
região (mapeamento (inter)nacional de empresas com elevado potencial de crescimento;
dinamizar contactos com empresas, de modo a identificar necessidades e oportunidades de
negócio internacionais; disponibilizar informação económica jurídica e social sobre a Região
de Aveiro, no sentido de atrair, apoiar e fixar empresas com elevado potencial de
crescimento)
-Realizar Sessões de Trabalho sobre “Elevator Pitch” (Alemanha e França).
Promover internacionalmente, de forma integrada, a oferta nacional de bens e serviços:
-Criar plano de marketing comunicacional
-Realizar Missões inversas (França e Alemanha)
-Participar, institucionalmente, em feiras internacionais (ferramentas promocionais ex. vídeo
promocional “From Aveiro”)
-Implementar uma Plataforma de atração de investimento e divulgação dos espaços
empresariais

Financiamento
Apoiado pelo Programa Operacional Regional do Centro, no Eixo Prioritário “Competitividade
e internacionalização da economia regional” (COMPETIR) e com o Objetivo Temático
“Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas”, tem um investimento
aprovado de 420 856,08€
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