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A segunda E-newsletter, preparada no âmbito do
projeto INTRA “Internationalisation of regional
SMEs”, centra-se nas atividades do 2º Semestre
do projeto.

� 3º Evento Interregional Event em Badajoz

� Visitas de Estudo

� Grupo Regional de Stakeholders em Maribor

� Grupo Regional de Stakeholders em Varna

� Reuniões INTRAorganizacionais

� Outros Eventos

� Próxima Visita de Estudo em Maribor

� Descrição do projeto INTRA
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O projeto INTRA organizou a sua 3ª reunião em Badajoz situada na região espanhola da Extremadura, em dezembro.
A reunião incluiu os seguintes eventos:
• Workshop Temático Interregional
• Apresentação das Boas práticas identificadas e visita de estudo a PMEs regionais
• Reunião do Grupo de Trabalho Interregional
• Reunião do Steering Committee.
No dia 13 de dezembro 2016, os participantes participaram no Workshop Temático Interregional, na sede do Parque
Tecnológico e Científico da Extremadura, numa organização da FUNDECYT-PCTEX. O foco do workshop centrou-se em três
subtemas definidos para o Grupo de Trabalho Interregional: Liderança, organização e gestão e gestão de políticas de
internacionalização; Formação e recursos humanos para a internacionalização; Recursos financeiros para a
internacionalização. Foi prestada atenção especial às políticas abordadas no âmbito do projeto.
No dia 14 e 15 de dezembro, decorreu a segunda visita de estudo do projeto, de forma a que os parceiros do projeto
conhecessem as boas práticas identificadas na região da Extremadura pela FUNDECYT-PCTEX na área do apoio à
internacionalização das PMEs, atendendo às diferentes fases do processo de exportação.
A visita de estudo começou com um enquadramento geral da política regional de apoio à internacionalização por Antonio Ruiz
Romero, Secretário Geral de Economia e Comércio do Governo Regional da Extremadura e por Nieves Franco, em
representação da Extremadura AVANTE. Seguidamente, a parceria reuniu-se para a 2ª reunião do Grupo de Trabalho
Interregional, que começou com a apresentação do Relatório de Boas Práticas identificadas na visita a Varna e terminou na
concordância do recurso a dados integrados que permitam análise futura.
Finalmente, os parceiros participaram na 2ª reunião do Steering Committee que se debruçou sobre o esforço e planeamento
necessários para as próximas atividades do projeto, em particular o relatório “State of Affairs” de cada região participante. O
parceiro responsável pela Comunicação do projeto, CAPITANK, apresentou um relatório sobre o impacto do INTRA nos
media.

A Visita de Estudo do projeto INTRA à Extremadura (Espanha) incluiu a
apresentação de diversas ferramentas de apoio à Internacionalização,
através da Extremadura Avante (entidade dependente do Governo Regional),
da Câmara de Comércio e da empresa regional Iberoexpor. As boas práticas
selecionadas foram as seguintes:
• Boosting internalisation in SMEs
• Consolidating internationalisation in SMES
• Promotional brands
• Export Consortiums
• International Public Tender Program
• Transversal services for internationalisation
• International Promotion Plan
• XPANDE Support Program
• Digital Xpande Support Program
• Outsourcing of export services for fine foods products
A empresa Iberoexport partilhou também a sua experiência como beneficiário
das ferramentas de apoio à internacionalização disponíveis na região. Para
além disso, os parceiros foram também convidados a visitar duas PMEs
regionais que recorreram a estes apoios para desenvolver ou consolidar o
seu plano de internacionalização, o que em ambos os casos está associado a
atividades constantes de I&D. As PMEs selecionadas foram:
• COCIPREX, que operam na produção de produtos Gourmet congelados,

com recurso a matéria-prima de elevada qualidade, assente na dieta
Mediterrânica.

• SEÑORÍO DE MONTANERA, que trabalha com a produção de porco
Ibérico, produzindo produtos de elevada qualidade.

3º Evento Interregional em Badajoz
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Visitas de Estudo

Plaza Alta Badajoz
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A segunda reunião do RSG Esloveno decorreu no dia 17
de fevereiro 2017, nas instalações da MDA, em Maribor.
Contando com a participação de 16 stakeholders, a
reunião abordou os seguintes aspetos:
1. Informação sobre boas práticas de internacionalização,
identificadas na Bulgária e na Extremadura, introduzindo
os casos de forma a obter uma opinião consolidada dos
stakeholders em relação às mesmas.
2. Atividades preparatórias de organização da visita de
estudo em Maribor (agendada para 15 de março de 2017).
3. Workshop: Modelo de Internacionalização.

No dia 13 de fevereiro, a Agência de Desenvolvimento de
Maribor (MDA) organizou a 2ª reunião
INTRAorganizacional, onde a experiência acumulada até
então foi partilhada com o departamento de
desenvolvimento regional e com o European Enterprise
Network.
Simultaneamente, foram identificadas sinergias com outros
programas desenvolvidos na Agência, nomeadamente o
programa de formação de jovens empreendedores e a
iniciativa de autossuficiência na região.
Amna Potočnik apresentou um enquadramento dos
exemplos de boas práticas identificadas no âmbito do
Interreg Europe e partilhou conhecimento sobre boas
práticas de outras regiões: do projeto: Varna (BG) e
Estremadura (ES).
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Grupo Regional de Stakeholders em Maribor Reuniões INTRAorganizacionais

Grupo Regional de Stakeholders em Varna

Steering Committee

A 2ª reunião do RSG, decorreu em Varna, no dia 10 de
março 2017. Representantes do Ministério da Economia,
Direção Geral de Fundos Europeus para a
Competitividade, Município de Varna, organizações de
apoio a empresas, ONGs, EEN-Dobrich, e PMEs
participaram no evento. Durante a reunião foi
apresentado o estado de implementação do INTRA e,
particularmente, as atividades relacionadas com o “State
of Affair” regional.
A avaliação da 1ª Visita de Estudo em Varna foi também
apresentada, tal como as boas práticas identificadas na
2ª visita de estudo em Badajoz, Espanha. A reunião
incluiu discussões acerca do estado atual das medidas
políticas utilizadas para a internacionalização.
Finalmente, os stakeholders validaram algumas das boas
práticas apresentadas, manifestando o interesse na sua
transferência para a região e acordaram que a validação
final das boas práticas a transferir decorrerá após a
primeira ronda de visitas de estudo.
A reunião foi construtiva e todos os participantes
confirmaram o seu entendimento sobre a importância do
papel que desempenham no projeto.

Outros Eventos

No dia 20 de outubro 2016, o projeto INTRA participou no
evento “building Extremadura from the territorial
cooperation” organizado pelo Governo Regional da
Extremadura, através do Gabinete de Projetos Europru, em
Mérida (Espanha).

O objetivo da reunião foi
aumentar a sensibilização
para as oportunidades de
colaboração entre regiões
Europeias, de forma a
potenciar a participação de
entidades públicas e
privadas da Extremadura
nos programas Interreg
SUDOE e Interreg
EUROPE.

Representado por Lucila Castro Rovillard, da FUNDECYT-
PCTEX, o projeto INTRA foi apresentado como um caso de
sucesso do programa Interreg EUROPE, desde o
desenvolvimento da ideia de projeto, passando pelos seus
objetivos e fases de implementação.
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Descrição do projeto INTRA

RSG in Varna

O INTRA centra-se no papel das autoridades públicas na criação de serviços de internacionalização para apoiar a
competitividade das regiões e, desta forma, contribuir para a estratégia Europa 2020 .
Baseia-se em resultados de investigação de internacionalização e destaca a importância das parcerias regionais
assentes no modelo “Quadruple Helix”, reunindo universidades, empresas, sociedade civil e autoridades locais na
investigação e conceção de novos modelos de política de internacionalização.
Os stakeholders são centrais para: a investigação e desenho de novos modelos de políticas direcionadas para a
internacionalização, a aceitação generalizada das boas práticas identificadas em cada uma das regiões INTRA, e para
a preparação de novas propostas de projetos a serem financiadas no âmbito da política de Coesão nacional 2014-
2020.
A fim de facilitar a elaboração de políticas baseadas em evidências a nível regional, o INTRA tem como principal
objetivo compreender e abordar a internacionalização das PME, em particular os instrumentos de política no âmbito do.
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Próxima Visita de Estudo em Maribor

No dia 15 e 16 de março 2017 decorrerá uma visita de estudo de
dois dias, organizada pelo parceiro líder do projeto INTRA.
O evento iniciará com uma conferência de imprensa, com a
representante do Ministério da Economia e Desenvolvimento
Tecnológico, Direção Geral de Turismo e Internacionalização, Polona
Jerina, a coordenadora da Divisão para a Internacionalização e
investimento direto estrangeiro, Ana Božičnik, seguidas de 24 casos.
As boas práticas abordadas correspondem aos domínios da
Diplomacia Económica da Eslovénia, Seguros de Crédito à
Exportação e Investimentos, Serviços Financeiros para
Exportadores, Financiamento para subsidiários estrangeiros,
Serviços de análise e informação para exportadores, Financiamento
de capital próprio e de risco, Produtos de financiamento ao comércio,
Janela de Exportação, parcerias empresariais, ITM, Feiras, Clubes
de negócio eslovenos, procura de Mercado, entre outras.

No Segundo dia serão apresentadas boas práticas in-
situ, correspondents às empresas: Krebe-Tippo d.o.o.,
IOS d.o.o. e Geberit Slovenia. Estas empresas
encontram-se a exporter para mercados terceiros e a
recorrer aos serviços prestados pelo setor público.


