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FICHA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Internacionalização das PME – Projeto Conjunto AECOA 

Equipamentos, Serviços e Ingredientes para as indústrias agroalimentares 

1. Enquadramento 

A AECOA – Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis irá promover um projeto 

conjunto a ser submetido ao abrigo do Aviso N.º 35/SI/2018 – Sistema de Incentivos 

Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos, no âmbito do Portugal 2020. O período de 

candidaturas teve início a 21 de dezembro de 2018 e termina a 05 de abril de 2019 (19 horas). 

Com este projeto, que terá a duração máxima de 24 meses, pretende-se reforçar a competitividade 

das empresas participantes, com atividades inseridas na cadeia de valor da indústria agroalimentar, 

através do(a): 

• Conhecimento dos mercados externos (feiras/exposições); 

• Prospeção e presença em mercados internacionais (prospeção e captação de clientes); 

• Dinamização de ações de promoção e marketing internacional (ações de promoção), incluindo 

a utilização de ferramentas web (canais digitais).  

São elegíveis as empresas PME, podendo beneficiar de um cofinanciamento de 50% dos custos 

elegíveis no âmbito do projeto. 

 

2. Condições de acesso  

• Cumprir as condições necessárias para o exercício da atividade; 

• Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a 

segurança social e as entidades pagadoras dos incentivos, incluindo a situação regularizada em 

matéria de reembolsos em projetos apoiados com cofinanciamento dos FEEI; 

• Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 

• Cumprir os critérios de Micro, Pequena e Média Empresa (PME); 

• Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do 

Regulamento (UE) n.º 651/2014; 

• Apresentar uma situação líquida positiva, reportada ao pré-projeto (2017); 

• Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda 

pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e 

incompatível com o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º do 

Regulamento (UE) n.º 651/2014. 
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Devem ainda proceder ao registo no site do Portugal 2020 através do seguinte 

endereço:https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx 

 

Nota: Esta manifestação de interesse não tem carácter vinculativo e constitui 
uma ferramenta de diagnóstico para definição de planos de intervenção que 

visem Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 
 
 

3. Identificação da Empresa  

Designação Social da Empresa:                                            A 

NIPC:                                                          A 

Código de acesso à Certidão Permanente: (facultativo                                           A                                                                     

Website:                                                    A 

Pessoa de contacto:                                     A 

Telefone:                                                A 

E-mail:                                            A 

 

4. A empresa manifesta o seu interesse na participação das ações de internacionalização a 

seguir identificadas (selecionar): 

Participação na feira Alimentaria Foodteck | Espanha (2020)  ☐ 
Participação na feira Alimentaria Foodteck | Espanha (2021)  ☐ 
Participação na feira Gulfood | EAU (2020) ☐ 
Participação na feira Gulfood | EAU (2021) ☐ 
Participação na feira Food Expo | Marrocos (2020) ☐ 
  
Participação na feira Food Expo | Marrocos (2021) ☐ 
Participação na Anuga Food Fair | Alemanha (2021) ☐ 
Missão empresarial | França (2020)  ☐ 
Missão empresarial | França (2021)  ☐ 
Missão empresarial | Gana (2020)  ☐ 
  
  
Missão empresarial | Gana (2021)  ☐ 
Missão empresarial | Senegal (2020) ☐ 

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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Missão empresarial | Senegal (2021) ☐ 
Missão empresarial | Argélia (2020) ☐ 
Missão empresarial | Argélia (2021) ☐ 
  
Missão empresarial | Marrocos (2020) ☐ 
Missão empresarial | Marrocos (2021) ☐ 
Missão inversa – Convite a importadores | Marrocos (2020)  ☐ 
Missão inversa – Convite a importadores | Marrocos (2021)  ☐ 
 
Outros serviços a seguir identificados (selecionar pelo menos um): 

 

Diagnóstico estratégico para a internacionalização  ☐ 
Serviços de consultoria específica para a internacionalização e identificação de 
potenciais contactos para desenvolvimento de negócios  

☐ 

Campanhas de marketing nos mercados externos ☐ 
Presença na internet/campanhas de marketing digital  ☐ 
  

Manifesta, ainda, interesse que a sua participação na(s) feira(s) selecionada(s) inclua(m): 

Viagem de avião em classe económica ☐ 
Alojamento de um representante por empresa ☐ 
Participação na feira com stand individual  ☐ 

Indicar tamanho do stand pretendido: 4m2, 9m2, 18m2, ou outro: ____ m2 

Participação na feira em stand conjunto com outras empresas ☐ 
Transporte de amostras de produtos  ☐ 
Assistentes de tradução  ☐ 
Material promocional para divulgação nas ações internacionais ☐ 

 

 

 

Data: ___ / ___ / 2019 

 


