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Objetivo central

✓ Reforço do processo de internacionalização das PME portuguesas, para 

o mercado mexicano;

✓ Incremento do valor das exportações no Volume de Negócios das PME 

envolvidas, nomeadamente para o mercado mexicano

Principais setores

✓ Tecnologia / Indústria tecnológica

✓ Agroalimentar / Agroindústria

Iniciação ou reforço processo 
internacionalização

Aumento do volume de exportações
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Enquadramento do projeto

Aviso de Abertura de Concurso Nº 21/SI/2016

O presente projeto enquadra-se no AAC (Aviso de Abertura de Concurso) nº

21/SI/2016, no âmbito do Portugal 2020.

✓ Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos Conjuntos –

Internacionalização, Aviso 21/SI/2016, de 27 de setembro, do COMPETE- Programa

Operacional Fatores de Competitividade.

De acordo com o Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), aprovado pelo DL nº

159/2014 e na alínea a) do n.º1 do art.º40 do Regulamento Especifico do Domínio da Competitividade e Internacionalização

(RECI), publicado através da Portaria n.º57-A/2015 de 27 de fevereiro.
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Enquadramento do projeto

Aviso de Abertura de Concurso Nº 21/SI/2016

O projeto terá a seguinte dimensão em termos de ações:

Portugal 
Connect

Feiras / Certames

‒ 1 feira (Expo 
Tecnologia*)

Missões Comerciais

- 3 missões 
empresariais ao 
México

- 1 Missão inversa

* Em virtude de ser a feira com maior fluxo de manifestações de interesse, quando do processo de pré-adesão de 
empresas aos projeto. A mesma pode vir a ser aletrada, caso se verifique posteriormente maior fluxo de interesse 
em outra feira.
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Calendarização projeto

Em termos globais, e decorrente do planeamento do projeto, a previsão de realização das

ações é:

Julho 2017 Outubro 2017 Abril 2018 Junho 2018

1ª Missão México X 

Missão Inversa X 

Feira  (Expo tecnologia) X

2ª Missão México (em 
conjunto com a feira)

X

3ª Missão México X 
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Informação geral das ações

De acordo com o planeamento do projeto, as ações apresentam a seguinte base de

empresas alvo e respetiva duração:

Ações Data previsional Nº dias / ação

1ª Missão Empresarial ao México Julho 2017 5

Missão Empresarial Inversa Outubro 2017 3

Feira – México Abril 2018 De acordo com feira

2ª Missão ao México (conjunta c/ a 
Feira)

Abril 2018 5

3ª Missão Empresarial ao México Junho 2018 5
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Média de 3 a 4 
reuniões / dia

Metodologia de desenvolvimento das ações

Metodologia geral de desenvolvimento das ações – Missões ao México

Fase de preparação Fase Desenvolvimento

Acompanhamento da 
missão no MercadoA

Acompanhamento e 
controlo das ações 

individuais no 
mercado (diário) 

B

Interações com 
instituições locais 

(México)
C

Monitorização / Controlo dos objetivos

Inscrição 
empresas PT

Reuniões 
preparação 

empresas PT

Plano 
Marketing 

empresas PT

Angariação 
empresas 

México

Plano de 
reuniões B2B

Fase Pós-Missão

Follow-up da 
participação das 

empresas Portuguesas 

Follow-up de contatos 
no mercado Mexicano 

(até 2 meses após 
missão)

Relatório individual da 
Missão e linhas 

orientadoras para 
interação no mercado

Interações locais (México), no inicio

da missão e no fim da missão com o

Embaixador Português no México e

delegado da AICEP.
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Metodologia de desenvolvimento das ações

Metodologia geral de desenvolvimento das ações – Missão Inversa

1º dia

•1ª parte (manhã): evento global, com a presença institucional do Embaixador do México em Portugal, 
AICEP e outros organismos que se considerem pertinentes (exemplo: Ministério Economia) 

•2ª parte (tarde): Reuniões B2B em espaços comuns (em Hotel a designar), onde cada empresa terá,  
em média, um mínimo de 3 a 4 reuniões

2º dia

•Reuniões B2B em espaços comuns (em Hotel a designar), onde cada empresa terá,  em média, um 
mínimo de 3 a 4 reuniões; ou

•Dia reservado para visitas de empresas Mexicanas às empresas Portuguesas, de acordo com os 
interesses e desenvolvimento das reuniões dos dois primeiros dias

3º dia
•Dia reservado para visitas de empresas Mexicanas às empresas Portuguesas, de acordo com os 

interesses e desenvolvimento das reuniões dos dois primeiros dias

Briefing final com as empresas 
mexicanas e portuguesas

Nota: paralelamente ao projeto, e de forma antecipada à

realização da missão inversa, será estudada a

possibilidade de organização de uma “missão virtual”,

para as empresas que irão participar na missão inversa.
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Metodologia de desenvolvimento das ações

Metodologia geral de desenvolvimento das ações - Feira

Confirmação / 
Definição da Feira

Inscrição 
empresas PT 

Pré-reserva de 
espaço junto da 

feira

Inscrições 
empresas PT

Análise 
especificações da 

participação

Preparação da 
participação 

(logística)

Participação e 
Acompanhame

nto in loco à
feira 

Follow-up da feira

Relatório e análise das 
ações posteriores a 

levara cabo

Interações locais (México), no inicio da missão e no fim da

missão com o Embaixador Português no México e delegado

da AICEP.

Desenvolvimento de reuniões bilaterais, devidamente

organizadas previamente.

Divulgação da

participação e das

empresas em meios de

comunicação locais e

na feira
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Caraterização financeira projeto

Montante global do projeto = cerca de 500.000,00€

Região Comparticipação

Centro / Norte / Alentejo Até 50%

Lisboa Até 40%

Taxas de financiamento das despesas elegíveis

O incentivo a conceder às empresas depende das regiões de origem, sendo as mesmas calculadas com

base nas despesas elegíveis (custos diretos das respetivas participações e aplicável a ambas as alíneas

a) e b) do n.º 1 do artigo 50.º do RECI).

Missão Inversa – nas missões inversas, os custos associados à vinda das empresas mexicanas (avião

e estadia) serão suportados pela empresas portuguesas, dentro das taxas de comparticipação supra

mencionadas).



www.moneris.pt

pedro.neto@moneris.pt

Centro Empresarial Arquiparque

Rua Dr. António Loureiro Borges, n.º 1 – 2.º - Lisboa

1495-131 Algés, Portugal

Telefone: +351 243 309 790

Fax : +351 243 328 625
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Inscrições e informações:

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana

Mail: info@camaralusomexicana.org

Telefone: 217 959 161

Bons Negócios, no México

mailto:info@camaralusomexicana.org

