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Como é do conhecimento de V. Exa., a AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e
Obras Públicas, tem procurado contribuir para o desenvolvimento empresarial das empresas que
representa, promovendo a realização de iniciativas que possam criar valor acrescentado para a
actividade dos seus Associados.
Neste âmbito, o sucesso das estratégias de internacionalização de muitas das empresas nacionais de
Construção é, hoje, uma mais-valia que deve ser potenciada através da criação de um ambiente
colaborativo entre empresas de dimensão, características e experiência diversas, a qual permita
alargar a presença da Construção Portuguesa nos mercados externos, nomeadamente através da
inclusão de um maior número de micro e PME’s.
Estes argumentos permitiram a inclusão do Sector no âmbito dos incentivos previstos no SI
Qualificação e Internacionalização PME, garantindo-se, desta forma, o acesso a estes apoios, por
parte das empresas de construção, em igualdade de circunstâncias com a generalidade dos restantes
Sectores, tal como, desde logo, foi exigido pela AICCOPN junto das entidades responsáveis pela
gestão dos fundos comunitários.
Dada a importância da internacionalização para as empresas associadas e tendo presente este
enquadramento, a actuação da AICCOPN irá, no imediato, intensificar-se através da promoção de um
projecto denominado “Redes Colaborativas para a Internacionalização da Construção – Construir em
Angola” (RCIC-CA), o qual tem por objectivo fomentar a presença activa no Mercado Angolano de
Construção.
O projecto “RCIC – Construir em Angola” será submetido a candidatura ao SI Qualificação e
Internacionalização PME do QREN e assumirá a modalidade de Projecto Conjunto da AICCOPN
(promotor) e de empresas de Construção, maioritariamente micro e PME’s.
A PARTICIPAÇÃO no Projecto RCIC - Construir em Angola, permitirá o acesso a um conjunto de
iniciativas exclusivas para as empresas aderentes e estruturadas numa lógica de elevada integração e
sinergias entre actividades, focalização nos objectivos estabelecidos e significativa relação custo /
benefício esperado, num quadro de elevado rigor e permanente acompanhamento por parte da
AICCOPN.

Para conhecer toda a realidade do Projecto, as Condições de Participação, e o Contrato de PréAdesão clique nos respectivos links.
Para obter informações adicionais sobre esta iniciativa, deverão contactar o Núcleo de Apoio à
Internacionalização da AICCOPN (NAI).

