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A 4ª E-newsletter do projeto INTRA project está
relacionada com as atividades do 4º semester do
projeto e com os resultados alcançados.

� 6º Evento Interregional em Coventry (UK)

� Workshop Interregional Temático em

Birmingham

� Factsheets

� “Food for thought” de Coventry

� Eventos Externos

� Grupos de Stakeholders Regionais e reuniões

iORG
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O 6º Evento Inter-regional do INTRA realizou-se entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2017 em Coventry (Reino
Unido), organizado pelo CUE (Coventry University Enterprises).

A reunião incluiu os seguintes eventos:

• Workshop Temático Interregional,

• Apresentação das Boas Práticas identificadas,

• Reunião do Grupo de Trabalho Inter-regional,

• Reunião do Steering Committee.

Durante a visita, todos os parceiros do Projeto aprenderam sobre as diferentes Boas Práticas de internacionalização da
região de West Midlands, previamente identificadas pelo CUE. O evento abrangeu 20 diferentes boas práticas de
Coventry e Warwickshire; e as áreas locais de Stratford-upon-Avon e Birmingham.

Esta visita de estudo do projeto INTRA à região de West Midlands juntou intervenientes locais da Coventry University
Enterprise Ltd, do Conselho Municipal de Coventry, das Câmaras de Comércio Coventry & Warwickshire, do Coventry
Growth HUB, do Conselho Distrital de Avon, do Departamento para o Comércio Internacional e da Câmara de
Comércio de Greater Birmingham.

As visitas de estudo abordaram diferentes aspetos do apoio às PME nos processos de internacionalização: programas
de apoio a empresas locais, serviços para o comércio internacional e para o desenvolvimento de plataformas de
comércio eletrónico, proteção e valorização da propriedade intelectual, incubação e crescimento, participação em feiras
e eventos.

A extensão dos possíveis serviços de apoio à internacionalização mostrados foi muito interessante para avaliar os
possíveis aspetos da transferibilidade nas demais regiões da parceria.

O ITW (Workshop Temático Interregional) realizou-se na quarta-feira, 13 de dezembro de 2017, na Câmara de
Comércio de Birmingham, na região de West Midlands.

O workshop foi dedicado a discutir “A importância do Ministério das Relações Externas e Atividades Regionais (em
Midlands) na atividade de apoio à internacionalização”.

O painel convidado de especialistas regionais foi composto por: Christine Hamilton - Diretora Adjunta, Midlands,
Departamento de Comércio Internacional (DIT), Andy Smith - Gestor de Relações Internacionais, DIT (WMCCLLP),
Patrick McCarron - Gestor de Relações - Reino Unido, DIT (WMCCLLP) , John Otter - Assessor Regional da Intatrade,
DIT (CUE).

Inicialmente, destacou-se a importância do Departamento para o Comércio Internacional (DIT) e o seu papel crucial em
juntar as políticas com a promoção e o apoio financeiro financeiros para colmatar as barreiras ao comércio e ao
investimento e, assim, ajudar as empresas a ter sucesso.

A DIT concentra-se em negócios de maior dimensão e elevado valor acrescentado, a fim de gerar ganhos maiores nas
exportações, o que às vezes pode causar tensões entre as metas da DIT e as necessidades das PMEs.

Adicionalmente, discutiu-se também os serviços específicos que as PMEs têm à sua disposição ao procurar apoio para
a exportação.

A discussão centrou-se na estrutura específica da Câmara de Comércio de West Midlands e como esta está relacionada
com a política regional e nacional, bem como com a importância da combinação de financiamento do Departamento de
Comércio Internacional e do FEDER para ajudar a atingir as suas ambiciosas metas de exportação.

O Workshop Temático Interregional terminou com a apresentação de entidades que têm uma melhor compreensão da
importância que o Ministério das Relações Externas desempenha nas atividades regionais e o seu apoio direto à
Internacionalização de PMEs na região e como a DIT está inserida na política de estratégia nacional e regional.
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Workshop Temático Interregional em Birmingham

Coventry University Enterprises

6th Interregional Meeting in Coventry (UK)
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Factsheets

Foto de Grupo durante a Visita a Coventry 
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O INTRA está prestes a alcançar um resultado importante: vamos publicar o estudo State of Affaire. Entretanto, alguns
aspetos são realçados nas Factsheets. Em particular, os gráficos ilustram as principais barreiras externas detetadas nos
inquéritos às PMEs.
(Vermelho – Muito Difícil; Amarelo – Díficil; Cinzento – Pouco Díficil; Verde – Fácil; Azul – Irrelevante)
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As atividades dos parceiros do projeto INTRA para 
divulgar a metodologia e os resultados continuam 
intensas. A CUE participou de dois eventos externos, 
ilustrando os objetivos do projeto Intra:

Os parceiros do projeto estão a aumentar o contacto com os stakeholders para a implementação dos próximos passos
do projeto, que são os seguintes:

• Feedback sobre as Boas Práticas apresentadas em Coventry;

• Seleção de mais Boas Práticas por parte de cada parceiro de forma a realizar a 2ª ronda de visitas de estudo para
obter informação mais detalhada;

• Feedback sobre as Recomendações de Política.

Uma semana de neve fria em Coventry não impediu a 
apresentação de boas práticas de internacionalização 
de PME durante a visita de estudo à região de West 
Midlands.

O IPAM (Programa de Gestão de Ativos de Propriedade 
Intelectual) foi selecionado como uma boa prática do 
INTRA, porque ilustra a importância da propriedade 
intelectual na internacionalização. Foi projetado para 
aumentar a consciencialização sobre o valor dos ativos 
intelectuais tangíveis e intangíveis dentro de um 
negócio, identificando e desbloqueando os seus ativos 
existentes e potenciais.

A SPL (Surfacing Processing Limited) foi apresentada 
como caso de estudo. A SPL é a maior instalação de 
limpeza química do seu tipo no Reino Unido, atendendo 
a uma ampla gama de indústrias do setor automóvel e 
armazenamento, com especialidade em tubulações 
especializadas e aeroespacial. Essencialmente, a SPL 
tem um processo único que precisava proteger e 
através do Programa IPAM, uma auditoria de 
Propriedade Intelectual foi conduzida na empresa, 
tendo sido identificada a necessidade de proteger o seu 
processo com uma patente internacional, ao mesmo 
tempo em que destacava que o melhor método para se 
internacionalizar era através de um acordo de 
licenciamento.

Além disso, a SPL concluiu um contrato com uma 
empresa checa e iniciou negociações com uma 
empresa polaca.

O diretor administrativo da SPL disse: "Eu não tinha 
percebido o quão importante a proteção da patente era 
para nossa empresa até que começássemos a negociar 
a licença, de repente fomos levados a sério por todos 
os interessados".

Eventos Externos

“Food for thought” de Coventry

Grupos Regionais de Stakeholders e reuniões iORG

Enterprise Europe Network -
Water Connect 2017 em
Peterborough e  Midlands 
International Trade Forum em
Birmingham

Em janeiro, o Capitank explicou o INTRA aos jovens 
participantes de um evento de treinamento em Synergy
Education - Pescara.

Mais tarde, em março, o 
Capitank participou no 
workshop do projeto 
ASKFOOD - Erasmus + -
na Universidade de 
Teramo, criando uma 
importante sinergia.

06/03/2018

4º Reunião Regional de Stakeholders em 
West Midlands


