


REUNIÃO DA REDE INVESTALGARVE 
11 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
PROJETOS DE APOIO AO SETOR AGROALIMENTAR COM NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS DO ALGARVE 



ENTIDADES QUE INTEGRAM A REDE COLABORATIVA PARA O SETOR AGROALIMENTAR 
• AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve 

• Associação In Loco 

• Associação Odiana 

• Associação Terras do Baixo Guadiana 

• AlgarOrange – Associação de Operadores de Citrinos do Algarve 

• CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve 

• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

• NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve 

• QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade do Algarve 

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

• Universidade do Algarve | CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia; 

 

• CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

• Portugal Foods 



PROJETOS DE APOIO AO SETOR AGROALIMENTAR  
COM NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS DO ALGARVE 

 

• INTERNACIONALIZAR + ALGARVE 2.0 | Agroalimentar, Mar e TIC 

• INTERPYME | Plataforma para a Internacionalização das PME Agroalimentares do Algarve e 

das Províncias de Cádiz e Huelva 

• PROTOTYPING EXPORT AAA + | Sistema Inovador Comum de Internacionalização de PME 

Agroalimentares da Eurorregião  

• ALGARVE CRAFT & FOOD | Criar - Experimentar - Internacionalizar 

 
 



 

Objetivo Central: Potenciar a internacionalização das PME da Região do Algarve, enquadradas nos domínios da RIS3 

Algarve: Agroalimentar, Mar e TIC, através do estímulo a iniciativas coletivas de cooperação interempresarial e 

capacitação de PME para a internacionalização, prospeção, conhecimento e acesso a mercados internacionais, 

englobando entre outras atividades, o desenvolvimento de missões de prospetores e importadores internacionais ao 

Algarve para estabelecimento de acordos de cooperação comercial com as empresas da região. 



 

Objetivo Central: Promover a cooperação, capacitação e apoio à internacionalização de PME Agroalimentares, 

através de serviços especializados de consultoria onde estão contemplados workshops temáticos, participação em 

feiras e missões comerciais, bem como o desenvolvimento de planos e candidaturas para a internacionalização de 

empresas.  



 

Objetivo Central: Melhorar a competitividade das PME Agroalimentares da Eurorregião AAA (Algarve - Alentejo - 

Andaluzia) através da criação e implementação de um inovador Sistema de Apoio à Internacionalização, contemplando 

capacitação de empresas, consultoria especializada, participação em missões comerciais e feiras internacionais. 

 



 

Objetivo Central: Estimular o desenvolvimento e a internacionalização das indústrias culturais e criativas baseadas 

no artesanato e produtos agroalimentares locais do Algarve, através do desenvolvimento da criação e promoção 

internacional de 10 novos programas de turismo cultural e criativo que envolvam produtores agroalimentares e 

artesãos.  



NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICIPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

• Organização de uma Sessão de Apresentação dos Projetos às empresas em cada Município (Road Show INOVA 

ALGARVE); 

• Formato “Dia Aberto INOVA ALGARVE - (Município)” com apresentação dos serviços disponíveis e atendimento 

personalizado às empresas, respeitando as normas sanitárias em vigor (Despacho N.º 8998-C/2020 que fixa os 

princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos); 

• Datas previstas para o Road Show INOVA ALGARVE: 11 janeiro a 26 fevereiro de 2021 

 

• Identificação de um Pivot por Município; 

• Identificação e convite a empresas agroalimentares, por Município, para participação na Sessão. 

 

• Cada Município deverá, até ao dia 27 de novembro, através do email: marcovieira@nera.pt , manifestar a sua 

disponibilidade para a coorganização da respetiva Sessão, indicando o nome e os contatos do Pivot. 

mailto:marcovieira@nera.pt



