
Projeto PROTOTYPING EXPORT 

“Sistema Inovador comum de 
internacionalização das PME´s 
agroalimentares da Eurorregião”



ENTIDADES ANDALUZAS:

• Fundación Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible

• Landaluz, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía

ENTIDADES PORTUGUESAS:

• ALENTEJO

• ADRAL, Agência de Desenvolvimiento Regional do Alentejo

• NERE, Núcleo Empresarial Da Região De Évora

• ALGARVE

• NERA, Associação Empresarial da Região do Algarve

• Tertúlia Algarvia – Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação
Tradicional do Algarve





Apoiar as empresas do 
setor agroalimentar no 

processo de 
internacionalização 
nomeadamente na 

exportação dos seus 
produtos para o canal de 

retalho internacional

Implementação de um 
novo Sistema de Apoio 
à Internacionalização 

das Micro e PME 
Agroalimentares na 

Eurorregião



• Micro e pequenas empresas agroalimentares com potencial
para exportar os seus produtos para o canal de retalho
internacional – exportação para pequeno comércio, lojas
especializadas, gourmet etc)



1 - VINHO
2 - AZEITES
3 - ENCHIDOS (TRANSP FRIO)
4 - QUEIJOS
5 - MEL
6 - CERVEJA ARTESANAL
7 - GIN
8 - LICORES
9 - COMPOTAS
10 - CONSERVAS
11 - MOLHOS E PISOS
12 - DESIDRATADOS
13 - FRUTOS SECOS
14 - FARINHAS
15 – BOLACHAS, BOLOS SECOS 
E GRANOLAS (e tostas)
16 - DOCES (rebuçados de ovo 
e caramelizados)
17 - ERVAS AROMÁTICAS
18 - CHOCOLATES
19 - ARROZ
20 – SNACKS



• Importância económica / social 
do produto

• Artesanal

• Caráter diferenciado (D.O.; IGP; 
Marca de qualidade etc.)

• Conhecimento dos mercados

• Necessidade de frio

• Data de validade (6 m no 
mínimo)

• Fragilidade

• Rotação nos pontos de venda

• Preço







I  FASE:
Capacitação/formação para 60 empresas da região ( setor agroalimentar –
produtos selecionados) ( janeiro – março 2021)

2-3 sessões online de 5h – Preparação dos produtos agroalimentares para
exportação; mercado europeu; etc; Aconselhamento e capacitação para
aumentar a competitividade dos negócios; Apoio às empresas agroalimentares
(consultoria empresarial, design, marketing, etc.) na preparação dos seus
produtos para a internacionalização; Desenvolvimento de protótipos de produtos
agroalimentares para exportação;



II FASE: ( só poderão ser selecionadas as empresas que tenham participado na
capacitação) – Serão selecionadas de acordo com critérios a definir 30 empresas

- Catálogo comum de produtos agroalimentares artesanais da Eurorregião – 90
empresas – 30 empresas por região;
- 15 experiências-piloto de internacionalização de produtos alimentares
artesanais – em cada 1 das cidades selecionadas – TESTES DE MERCADO;
- Missões inversas (2 x região);
- 5 feiras internacionais com produtos do catálogo;



- Micro ou pequena empresa legalmente constituída;
- Localizada na região Alentejo;
- Empresa pertencente ao setor agroalimentar ou que o (s) produto (s) ou
produtos a serem exportados pertençam a este setor;
- Interesse ou experiência em internacionalização;
- Certificações de qualidade;
- Que cumpram todas as normas aplicáveis à sua atividade;
- Data de receção da ficha de interesse/adesão ao projeto;



- Ter participado na I Fase – ações de capacitação/formação/aconselhamento;
- Produto para exportação que faça parte da listagem de produtos do projeto; 
- Validade do produto de pelo menos 6 meses;
- Produção artesanal do produto e caráter diferenciado;
- Certificações de qualidade, IGP, DOP, etc;
- Preço do produto;
- Esteja disposto a fornecer a quantidade de amostras de produtos necessárias 

para realizar os testes de mercado



- REMETER FICHA DE INTERESSE E ADESÃO AO PROJETO 
PROTOTYPING EXPORT PARA: 

sonia.mendes@adral.pt

mailto:sonia.mendes@adral.pt



