INCLUI AÇÕES DE APOIO E

A AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, no

PREPARAÇÃO DAS EMPRESAS

âmbito do Programa Portugal 2020, está a preparar uma candidatura ao primeiro

✔ Realização de Sessões de
Esclarecimento sobre aspetos
de implementação/organização

concurso aberto – N.º 1/2014 – Incentivos à Qualificação e Internacionalização
das PME, com o objetivo de apoiar a internacionalização das PME portuguesas de
construção, nos mercados estratégicos de África e da América Latina.

empresarial, legislação laboral
e fiscalidade, naqueles Países.

Atento a esta oportunidade, o Núcleo de Apoio à Internacionalização da AICCOPN,
vai promover um Projeto denominado ConstruGO que, em conjunto com as

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

✔ O custo total previsto é 6.550€
+ IVA (valor que poderá ser

Empresas Associadas, propõe-se realizar duas ações de promoção:

✔

inclui visita à Tektónica Moçambique e participação nas atividades paralelas

cofinanciado até 50%) e inclui
todas as iniciativas descritas,
bem como as viagens,
alojamento em Hotel de 4* ou
superior e transferes locais.

INSCRIÇÃO ATÉ 11 FEVEREIRO

✔ Confirme a sua participação
através do preenchimento do
Acordo de Pré-Adesão, e
respetiva devolução para o
email: geral@aiccopn.pt.

A assinatura do Acordo de Pré-Adesão
constitui uma manifestação de interesse

Missão Empresarial à República de Moçambique, em abril de 2015

✔

Missão Empresarial à República da Colômbia, em novembro de 2015

Através desta iniciativa a AICCOPN pretende promover as Empresas do Setor,
aumentando a sua visibilidade internacional e fortalecendo o seu posicionamento
no mercado externo, tendo em vista potenciar efetivas oportunidades de
negócio.

Estas Missões garantem:
✔

Coordenação e acompanhamento dos Técnicos da AICCOPN;

✔

Ações locais articuladas com Entidades Institucionais e Delegações da AICEP
em Maputo e Bogotá;

✔

das potencialidades e oportunidades de negócio;
✔

definitiva no mesmo.

Elaboração de um Dossier de Promoção, com a apresentação individual da
empresa, para promoção nos mercados alvo;

da empresa no projeto, mas não é
vinculativa em termos de participação

Desenvolvimento de contactos institucionais e empresariais para avaliação

✔

Assessoria de gestores especializados nestes mercados para identificação de
parceiros/contactos locais.

