O objectivo desta sessão é apresentar o processo para
que as pequenas e médias empresas possam realizar
uma análise e selecção de mercados prioritários para a
comercialização dos seus produtos a nível internacional.

Este workshop pretende dar a conhecer aos participantes a
lógica de funcionamento transversal à maioria dos
programas de financiamento por fundos europeus, a
principal terminologia, as principais condições de acesso
para as empresas e projetos, bem como algumas dicas que
podem ajudar a construir uma boa candidatura. Serão
também
identificadas
as
principais
ajudas
à
internacionalização.

13/07/2022 – 08:30h (hora Portugal)
Diputación Provincial de Huelva - Carretera HuelvaSan Juan del Puerto A-5000. P.K. 1,6, 21007 Huelva

Reyes Farfán López –
Track Global Solutions

04/07/2022 – 10:00h (hora Portugal)
ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do
Baixo Guadiana - Rua 25 de Abril, nº 1, Apartado
21, 8950-122 Castro Marim

João Amaro – Consultor Power Task Force
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O objetivo da sessão é melhorar o posicionamento online
das PMEs inscritas no workshop e examinar os diferentes
canais disponíveis para a divulgação dos seus produtos e
da sua atividade comercial, contribuindo para a aceleração
do seu processo de internacionalização e aumentando as
oportunidades de geração de negócios a nível
internacional.

O objetivo deste workshop é incentivar a cooperação entre
as empresas participantes para que, através do
networrking e a sinergia acontecida no evento, surjam
novas oportunidades e colaborações para fortalecer as
PMEs e melhorar a sua competitividade a nível global.

WORKSHOPS
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Plataforma para a Internacionalização das
pequenas e médias empresas do Algarve e das
Províncias de Cádis e Huelva

14/07/2022 – 10:00h (hora Portugal)

06/07/2022 – 08:00h (hora Portugal)

Diputación Provincial de Huelva - Carretera HuelvaSan Juan del Puerto A-5000. P.K. 1,6, 21007 Huelva

Centro el Madrugador - Travesía Puerto de Sta. María, 11500
El Puerto de Santa María, Cádiz, España

Miguel Luque – Dobuss Projects

Heike Mai – Nexus Culinario
Tomás Guerrero – Responsável do Escritório da
Extenda em Cádis
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O propósito desde workshop é apresentar aspetos
logísticos esenciais a ser considerados pelas empresas no
seu processo de internacionalização, além de apresentar a
figura do operador logístico e as suas funções.

12/07/2022 – 08:30h (hora Portugal)
Centro el Madrugador - Travesía Puerto de Sta. María, 11500
El Puerto de Santa María, Cádiz, España

Tomás Guerrero – Responsável do Escritório da
Extenda em Cádis

O objectivo deste workshop é oferecer às empresas
participantes uma guia para a elaboração de um Plano de
Internacionalização: um documento elaborado com a
finalidade de estabelecer diferentes estratégias, objetivos e
linhas de ação para a expansão internacional da empresa.

19/07/2022 – 10:00h (hora Portugal)
ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do
Baixo Guadiana - Rua 25 de Abril, nº 1, Apartado 21,
8950-122 Castro Marim

Santiago Macías Zabala
Track Global Solutions

Projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional FEDER através do
Programa Interreg V-A Espanha- Portugal
(POCTEP) 2014-2020.

"Uma forma de fazer Europa"

