
FICHA DO PROJETO 
 
Co-financiado por: 
 

 
 
 
Designação do Projeto: Portugal Connect 
 
Identificação do Concurso 

Aviso: 21/SI/2016 
Designação: PROJETOS CONJUNTOS - Internacionalização 
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, Programa 
Operacional Regional de Lisboa 
Objetivo Temático: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
Prioridade de Investimento: PI 3.2 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para 
as PME, especialmente no que respeita à internacionalização 
Tipologia de Intervenção: TI 52 - Internacionalização das PME 
Fundo: FEDER 

 
Identificação do Projeto 
 

Nº do Projeto: 026477 
 
Código da Operação: POCI-02-0752-FEDER-026477 

Elementos Financeiros do Projeto 

Investimento: 495.178,62€ 

Elegível: 466.705,87€ 

Elegível Empresas: 396.700,00€ 

Elegível Promotor: 70.005,87€ 

Incentivo Não Reembolsável: 238.444,27€ 

Incentivo NR Empresas: 187.530,91€  

Incentivo NR Promotor: 50.913,36€ 

Datas de realização do Projeto 

Data de Início: 2017-02-01 

Data do fim: 2018-08-31 (data aprovada em sede de aprovação de projeto) 

Data de fim (após prorrogação da data de término): 2018-12-31 

Descrição do Projeto 

O PORTUGAL CONNECT está focalizado no reforço do processo de internacionalização e no aumento do valor das 

exportações no Volume de Negócios das PMEs envolvidas para o mercado mexicano, quer do setor das tecnologias 

e indústria tecnológica, dando seguimento aos projetos anteriores, bem como integrando outros setores que estão 

a projetar o foco no mercado (Agroalimentar / Agroindústria), em linha com o objetivo central do presente projeto, 

muito fruto da disseminação dos projetos anteriores e da constatação (por essa via) de que o mercado mexicano é 

de elevada potencialidade. 

Assim, o PORTUGAL CONNECT, fruto da experiência de mercado e na disseminação do mesmo ao tecido 

empresarial (um dos objetivos do Portugal 2020), terá uma envolvência setorial mais vasta, para além do foco nas 

TICE e nas indústrias de base tecnológica, dando seguimento aos projetos anteriores. 

No seguimento dos projetos anteriores, e fruto da experiência acumulada, com base numa abordagem e 

metodologia centrada no conjunto das empresas participantes e uma especial atenção às especificidades de 

negócio de cada uma das empresas, a CCILM desenvolve este projeto com uma metodologia ainda mais 



aperfeiçoada, reforçando a qualidade das ações de promoção e marketing internacional, através da sua rede de 

consultores (em Portugal e México), que, com o conhecimento e acesso ao mercado mexicano, terão foco no perfil 

das empresas envolvidas. 

O projeto cofinanciado pela União Europeia e Feder, no âmbito do Compete 2020 e do PO Lisboa (Lisboa 2020), tem 

aprovado um investimento total de 495.178,62 eur., sendo considerado elegível 466.705,87 eur. 

 

Ações desenvolvidas  

 
Ação Data realização Número empresas 

 

1ª missão México – Cidade do 

México e Monterrey 

 

 

29 janeiro a 2 Fevereiro 2018 

 

6 

 

Missão Inversa 

 

 

23 a 25 março 2018 

 

22 

 

2ª missão México – Guadalajara 

 

 

25 a 30 novembro 2018 

 

2 

 
 
1ª missão México 
 
Realizada de 29 de janeiro a 2 de Fevereiro de 2018, a missão desenvolveu-se em duas regiões, de acordo com os 

interesses das empresas participantes, nomeadamente: 

 Cidade do Mécico 

 Monterrey 

 

 

Visita, para reuniões entre as empresas WLP, 

Recicla 2000 e Hidráulica à empresa Viakable. 

Monterrey, México 

 

Visita, para reuniões entre as empresas 

Moldetipo e Trim NW à empresa EZ Air. 

Chihuahua, México 



 
1ª missão Inversa 
 
A presente missão, que decorreu de 23 a 25 de março de 2018, contou com a participaão de: 

 22 empresas portuguesas 

 20 empresas mexicanas 
 

 

Ação de prova de vinhos, junto de empresa mexicana, decorrente da 
missão inversa.  

 
 
2ª missão México 
 

Realizada de 25 a 30 de Novembro de 2018, a presente missão decorreu em Guadalajara, a par da realização da 

Feira Internacional do Livro, onde Portugal foi o País convidado de honra. 

 

 
 
Na FIL Guadalajara 2019: Rita Annes – Diretora LIDEL (participante na Missão), Dr. Pedro Siza Vieira – Ministro 

Adjunto e da Economia, Luis Filipe de Castro Henriques – Presidente e Director General AICEP e CCILM – Câmara de 

Comércio e Indústria Luso-Mexicana. 



Resultados alcançados 
 
De acordo com o definido em sede de candidatura e aprovado, o projecto demonstra os principais desvios: 

 3 missões empresariais ao México previstas – realizadas 2  

 1 feira internacional no México (Expo Tecnologia) – não realizada (principalmente devido à mesma 
decorrer em Abril, e pelos factos mencionados anteriormente, as empresas portuguesas interessadas, não 
se puderam inscrever com a antecedência que permitisse assegurar a respectiva participação) 

 1 missão inversa – realizada 
 
Desta forma, e em termos do número de ações, foram realizadas 3, das 5 previstas, ou seja, uma taxa de execução 
de 60%. 
 
No que respeita ao número de empresas envolvidas, os desvios são extremamente positivo, ou seja: 

 Previsto = 15 empresas 

 Empresas envolvidas = 30 

 Taxa de execução = 200% 

 
 
Ações promocionais desenvolvidas  

 

Decorrente do desenvolvimento do presente projeto, algumas da ações promocionais desenvolvidas foram: 

 

1ª sessão de apresentação do projeto: 

        

   

http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0112-2/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0319/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0357/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0200/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2220/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0112-2/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0319/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0357/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0200/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2220/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0112-2/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0319/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0357/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0200/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2220/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0112-2/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0319/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0357/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0200/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2220/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0112-2/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0319/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0357/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0200/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2220/


     

Cartaz utilizado na conferência: 

 

 

Evento - sessão de início da missão inversa, com a presença da AICEP: 

 

http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2251/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0342/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0374/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2251/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0342/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0374/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2251/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0342/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0374/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2251/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0342/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0374/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/img_2251/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0342/
http://camaralusomexicana.org/4086-2/jmc_0374/


Sessão de promoção da missão inversa a Guadalajara, realizada na 

Embaixada do México. 

 

 

Fotografia da sessão de 

divulgação, com a presença do 

Embaixador do México, da 

AICEP e da CCILM. 

 

 

 

 


