


DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Alentejo Global Export 

 

DURAÇÃO: até Dezembro de 2021 

 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO: Alentejo 2020 

 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO: Sistema de Apoio a Ações Coletivas – 
Internacionalização 

 



PARCEIROS: 

 

 

 

 

DESTINATÁRIOS: Empresas que comercializam produtos e serviços da fileira 
Agroalimentar, sediadas no Alentejo e pretendam internacionalizar a sua 
atividade. 

 



OBJETIVOS DO PROJETO 

Potenciar o sucesso da internacionalização das PME's da região do Alentejo, no 
centro e norte da Europa, através do desenvolvimento e consolidação de mecanismos 
inovadores na prospeção, conhecimento e acesso a mercados internacionais e do 
estímulo a iniciativas coletivas inovadoras, através de processos colaborativos de 
internacionalização, da partilha de conhecimento. 

 

Criar notoriedade e visibilidade no mercado do centro e norte da Europa para os 
produtos e serviços do Alentejo e promover a sua venda direta nesses mercados, 
nomeadamente numa lógica de associação direta à gastronomia regional, 
promovendo internacionalmente os produtos e recursos associados ao Alentejo. 



MERCADOS ALVO: 

 

Benelux 

Alemanha Espanha 



PRINCIPAIS MEGA-ATIVIDADES 

 

 ALENTEJO AGRO+GLOBAL 

 

 ALENTEJO GOURMET 

 

 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS DO PROJETO 



ALENTEJO AGRO+GLOBAL 

 

 Planeamento estratégico da operação, para  planear, acompanhar e 
monitorizar a implementação do projeto 

 Catálogo de Empresas e Produtos Regionais, de apoio à promoção 
internacional da fileira agroalimentar do Alentejo 

  Guias de Mercado, de apoio à internacionalização para os mercado alvo 
com listagem de prospetores internacionais 

 Ações exploratórias internacionais iniciais aos mercados alvo, para 
identificação de oportunidades de mercado para a fileira 

   



ALENTEJO AGRO+GLOBAL 

 

 Missões de reconhecimento de prospetores internacionais ao Alentejo 
para conhecimento da oferta regional, com realização de programa de 
visitação e reuniões b2b com empresas da fileira 

 Roadshow Internacional de produtos alentejanos da rede designada 
Semana do Alentejo, em espaço comercial 

 Ações exploratórias internacionais finais aos mercados alvo, para 
monitorização e avaliação dos resultados da intervenção 

 

 



ALENTEJO GOURMET 

 

 Planeamento estratégico da operação, para  planear, acompanhar e 
monitorizar a implementação do projeto 

 Catálogo de Empresas e Produtos Gourmet Regionais, de apoio à 
promoção internacional dos produtos com características gourmet do 
Alentejo 

  Guia de Mercado, de apoio à internacionalização para o mercado alvo 
(Alemanha) com listagem de prospetores internacionais 

 Fam Trip, com visitas de jornalistas e blogers alemães ao Alentejo para 
conhecimento da oferta regional 



ALENTEJO GOURMET 

 

 Roadshow Internacional | Alemanha, para promoção internacional dos 
produtos das empresas da região integradas na rede ALENTEJO GOURMET 

 Participação na Feira Internacional | GENUSS GIPFEL | Alemanha, para 
promoção internacional dos produtos das empresas da região integradas 
na rede ALENTEJO GOURMET 

 Missões de reconhecimento de prospetores internacionais ao Alentejo 
para conhecimento da oferta regional, com realização de programa de 
visitação e reuniões b2b com empresas da fileira 



DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS DO PROJETO 

 

 Plano de Comunicação 

 Aquisição de Meios de Média nacionais e internacionais para a promoção 
e divulgação das atividades do projeto 

 Conceção de Imagem, Suportes de Comunicação, Conteúdos, Vídeo, para 
promoção nacional e internacional do projeto 

 Realização de Sessões Públicas do projeto 

 Realização do Fórum Internacional Alentejo Global Export 



CONTACTOS 

NERBE/AEBAL  

João Coelho 

284 311 350 

joaocoelho@nerbe.pt  

www.nerbe.pt  

 

 

NERE  

Paula Paulino 

266 709 115 

paulapaulino@nere.pt 

www.nere.pt 

 

NERPOR  

Fernando Carvalho 

245 302 300 

fernando.carvalho@nerpor.pt 

www.nerpor.pt 




