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A 3ª E-newsletter, preparada pelo INTRA
“Internationalisation of regional SMEs”, apresenta
as atividades do 3º semestre do projeto.

� Visita de Estudo na Eslovénia

� Boas Práticas adicionais da Bulgária

� Evento Interregional em Itália

� Grupo de Stakeholders Regionais e Reuniões

INTRAorganizacionais

� Visita de Estudo em Portugal

� Outros Eventos de Disseminação Externa
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Nos dias 15 e 16 de março, o parceiro líder do projeto INTRA, Agência de Desenvolvimento de Maribor, acolheu a 3ª visita de
estudo do projeto.

O evento teve os seguintes objetivos:

• Troca de experiência, através da apresentação das boas práticas identificadas aos parceiros do projeto e respetivos peritos
externos,

• networking entre os representantes das boas práticas e estabelecimento de contactos com os parceiros do projeto e peritos
externos,

• Disseminação das atividades do projeto e sensibilização para as políticas de internacionalização dedicadas às PMEs, através
de cobertura de imprensa.

O primeiro dia do evento foi dedicado a ilustrar os mecanismos de apoio à internacionalização e a estudar casos associados às
boas práticas apresentadas. Durante a sessão plenária foram apresentadas 21 boas práticas, nos seguintes domínios: Programa
para a promoção da internacionalização 2014-2020, Diplomacia Económica, Apoio à exportação Eslovena, Financiamento de
capital sob a forma capital de risco, Instrumentos de financiamento comercial oferecidos pela NLB, Internacionalização e
Investimento Direto Estrangeiro, Principais serviços de internacionalização, Apoio a PMEs no Mercado Austríaco,
Go:GlobalSlovenija, Cross-Innovation Voucher, Parque Tecnológico da Eslovénia, EEN Slovenia.

O 2º dia foi dedicado a visitas in-situ a empresas identificadas como exemplos de boas práticas, estando em posição de fornecer
feedback relativamente aos mecanismos de apoio à internacionalização oferecidos na região:

• Krebe-Tippo d.o.o., empresa com mais de 50 anos de tradição e experiência na produção de máquinas de lavar industriais e
equipamento de processamento e que se encontra a evoluir e a expandir a sua atividade para mercados da UE e terceiros.

• IOS d.o.o., organização de I&D que lida com a medição, investigação, educação e fornecimento de informação profissional e
científica relativamente à energia renovável, proteção ambiental, sensores e novos materiais.

• Geberit Slovenia, líder Europeu em produtos sanitários operando como parte integrante de um grupo com presença
internacional de relevo.

Durante o evento em Pescara, em junho 2017, o RAPIV apresentou Boas Práticas da sua região. Estas boas práticas
centram-se principalmente no apoio prestado por agências e organizações empresariais aos seus membros ou a PMEs de
setores específicos.

Por exemplo, a Câmara de Indústria de Móveis e Carpintaria da Bulgária fornece apoio direcionado aos seus membros
através das Boas Práticas 9, 10 e 11. O Escritório Comercial Remoto do Centro Internacional de Relação Económica da
Associação Industrial da Bulgária é o serviço mais utilizado pelas PMEs para os primeiros passos bem sucedidos nos
mercados estrangeiros.

As boas práticas adicionais da Bulgária são:

• GP # 9 Portal de exportação sectorial,

• GP # 10 Hosted Buyers Program

• GP # 11 Missões comerciais orientadas por setor da Câmara de indústria da madeira e mobiliário Búlgara;

• GP # 12 Organização de reuniões B2B internacionais e participação em feiras e exposições internacionais,

• GP # 13 Cooperação Assistência com Embaixadas e Escritórios Comerciais Estrangeiros,

• GP # 14 Escritório comercial remoto pelo Centro de Relações Económicas Internacionais da Associação Industrial da
Bulgária;

• GP # 15 Associação para a Promoção da Cooperação Agrícola entre a China e os Países da Europa Central e Oriental

• GP # 16 Plataforma comercial para a promoção de produtos agrícolas;

• GP # 17 Centro Industrial da República da Bulgária em Moscovo, Federação Russa (ICRB - Moscou);

• GP # 18 Organização de Formação em Internacionalização pela BSMEPA.

Através destas ferramentas, as organizações de apoio às empresas e as autoridades públicas conseguiram prestar apoio
valioso às PME búlgaras em todas as fases do processo de internacionalização.
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Boas Práticas da Bulgária

Durante a Visita de Estudo em Maribor

Visita de Estudo em Maribor (Região Podravje – Eslovén ia)
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Em junho o projeto INTRA acolheu a sua 4ª reunião na região italiana de Abruzzo, na cidade de Pescara, organizada pelo
CAPITANK – Chemical and Pharmaceutical Innovation Tank.

A reunião incluiu os seguintes eventos:

• Workshop Temático Interregional,

• Apresentação de Boas Práticas e visita de estudo a PMEs regionais,

• Reunião do Grupo de Trabalho Interregional,

• Reunião do Steering Committee.

O projeto INTRA centra-se no papel das autoridades públicas na criação de serviços de internacionalização para apoiar a
competitividade das economias regionais e contribuir ativamente para a estratégia da Europa 2020, com base nos resultados
da investigação no domínio da internacionalização.

O projeto sublinha a importância das parcerias regionais na perspetiva da hélice quádrupla que reúne universidades,
empresas, comunidades locais e autoridades locais, como principais atores no domínio da investigação e planeamento de
novos modelos de negócios da política de internacionalizaç ão.

Nesta perspetiva, o evento realizado na região de Abruzzo viu o cumprimento de duas atividades essenciais, uma visita de
estudo e um workshop temático sobre "Necessidades de PMEs e barreiras p ara a internacionalização".

Algumas das melhores realidades empresariais, nos setores privado e público, foram introduzidas durante os dois eventos:
PME, start-ups, spin-offs, universidades, centros de investigação e grandes empresas no campo da biotecnologia,
agroalimentar, madeira e móveis, farmacologia, automação industrial, sustentabilidade ambiental, inovação de processos e
produtos, formação, e, finalmente, o papel e funcionamento dos polos regionais de inovação.

Cada representante ilustrou os seus melhores projetos, realçando a forma como eles estão posicionados nos mercados
internacionais e chamando a atenção tanto para a inovação interna do produto/processo como no território em termos de
sustentabilidade em todas as suas vertentes: económica, social e ambiental.

Os prémios internacionais também foram mencionados além da cooperação existente com parceiros estrangeiros para a I&D
e o desenvolvimento de canais de comercialização.

Conforme salientado pelo presidente do Polo de Inovação CAPITANK, Prof. Edoardo
Alesse, “o que queremos transferir para parceiros é a estreita cooperação, através de
ações de rede, ativada pela Região de Abruzzo no sistema produtivo com a criação de
Polos de inovação, de como o modelo fornece uma valiosa ferramenta e apoio na rede de
conhecimento e competências da região e, finalmente, de como é possível desafiar
efetivamente os principais concorrentes a nível internacional. Muito mais importante é
como, através da participação nas atividades dos polos de inovação, as empresas recebem
benefícios não apenas em termos de bolsas concedidas pela Região de Abruzzo, mas
também da vinculação de papéis e competências apontadas pela hélice quádrupla, como
elemento básico do projeto INTRA. Queremos mostrar, como na região de Abruzzo, a
hélice quádrupla está a funcionar entre seus atores, como universidades e centros de
investigação, empresas, governo regional e usuários finais, e como eles criaram um ciclo
positivo e virtuoso".

Os parceiros do projeto tiveram reuniões com especialistas da região de Abruzzo que
representam o mundo académico, prof. Luciano Fratocchi (Universidade da L'Aquila), prof.
Paola Pittia (Universidaou seja, o de de Teramo), prof. Saverio Alberti e prof. Mario Romano
(Universidade de Chieti-Pescara). Considerando que, para o tecido empresarial local,
participaram: Proger SpA, TaiProra srl, Aran World srl, Sinergie Education srl, NRGsys sas,
Abrex srl e Saperi Locali srl.

4º Evento Interregional em Pescara (Abruzzo – Itália)

Entrevista com o Presidente do Polo de Inovação CAP ITANK

Foto de Grupo durante o evento em Pescara 
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Cada parceiro do projeto é
responsável por dinamizar o Grupo
Regional de Stakeholders,
envolvido no projeto desde o seu
início. O objetivo é:

• Facilitar o processo de 
aprendizagem das organizações 
envolvidas no processo de 
decisão política e na sua 
implementação.

A MRA (parceiro líder) e o RAPIV organizaram reuniões
dedicadas ao processo de aprendizagem
intraorganizacional para disseminar internamente o
conhecimento adquirido durante o 3º semestre de
implementação do projeto INTRA.

Nos dias 26 e 27 de setembro 2017, o CRIA – Divisão
de Empreendedorismo e Transferência de
Tecnologia da Universidade do Algarve organizou
uma visita de estudo de 2 dias em Faro (Algarve,
Portugal).

Durante os 2 dias, o CRIA apresentou 9 Boas Práticas,
3 destas in-situ no 2º dia da visita de estudo. O evento
iniciou com a apresentação da visão geral da região
em matéria de políticas de internacionalização para as
PMEs, seguido da apresentação de 6 Boas Práticas.

No 2º dia, foram apresentados 3 casos dedicados à
perspetiva das PMEs sobre a internacionalização, nos
setores das TIC, agroalimentar e design.

Durante a segunda semana de outubro, decorrerá em
Bruxelas, a Semana Europeia das Regiões e Cidades
(#EURegionsWeek) .

O Programa Interreg Europe fará parte do evento e
organizará diversas atividades durante esta semana.

O projeto INTRA estará representado pelo RAPIV.

Visita de Estudo em Portugal

Grupos Regionais de Stakeholders Reuniões INTRAorganizacionais

Outros Eventos

• Garantir que as atividades do plano de ação são
implementadas.

A MRA, RAPIV e o Capitank organizaram as respetivas
reuniões deste Grupo, garantindo o envolvimento ativo
das entidades que o constituem.


