
 

Designação do projeto | Programa acelerador INTERNOVAMARKET para aumentar a competitividade do

sector alimentar de Galiza-Norte de Portugal

Operação: 0437_INTERNOVAMARKET_FOOD_1_E

Programa: POCTEP – Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha

Objetivo principal | Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção | Galícia- Norte de Portugal

Entidade beneficiária Principal | FUNDACION CENTRO TECNOLOXICO DA CARNE- CTC

Parceiros: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL (AEP); ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES

DE  CONSERVAS  DE  PESCADOS  Y  MARISCOS  –  CENTRO  TÉCNICO  NACIONAL  DE  CONSERVACIÓN  DE

PRODUCTOS  DE  LA  PESCA  (ANFACO-CECOPESCA);  CONFEDERACION  EMPRESARIOS  DE  LUGO  –  CEL;

CONFEDERACIÓN  EMPRESARIAL  DE  OURENSE  –  CEO;  ASSOCIAÇÃO  PARA  A  PROMOÇÃO  DA

GASTRONOMIA  E  VINHOS,  PRODUTOS  REGIONAIS  E  BIODIVERSIDADE–  AGAVI;  CONFEDERACIÓN

EMPRESARIAL  DE  PONTEVEDRA-  CEP;  INSTITUTO  POLITÉCNICO  DE  BRAGANÇA  –  IPB;  INSTITUTO

POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - IPVC

Data de início | 2015-01-01

Data de conclusão | 2019-12-31

Investimento elegível | 2.116.458,36 €

Fundo Comunitário Aprovado | 1.587.343,77 €

Estado: Em Execução

Objetivos: 

 Promover o dinamismo das empresas para alcançar um nível óptimo de competitividade das

PME  transfronteiriças  agro-alimentares,  gerando  simultaneamente  crescimento  económico

com emprego de qualidade.

 Incentivar a cultura empreendedora e inovadora incorporando o uso de tecnologias inovadoras

na atividade empresarial,  para aumentar o valor acrescentado e formar os profissionais do

setor através da colaboração de entidades de I + D + i (centros tecnológicos e universidades)

com empresas.

 Apoiar a internacionalização com base na complementaridade de ambas as economias das

duas  partes  que  compõem  a  Eurorregião  e  a  intensificação  das  trocas  com  os  mercados

estrangeiros.

Atividades:

 Actividade 1 - Internacionalização da INTER EXPORT PLUS focada num programa de aceleração 

de PME para internacionalização

 Actividade 2 - Inovação tecnológica INNOVA PLUS baseada num programa de aceleração das 

PME para a inovação



 Atividade 3 - Posicionamento dos produtos da Eurorregião: MARKET PLUS

 Atividade 4 - Programa formativo INTERNOVAMARKET-FOOD

Resultados esperados:

 Satisfação da necessidade de crescimento, modernização e internacionalização das PME do 

EGNP do setor agroalimentar

 Alcançar um nível óptimo de produtividade e melhorar a competitividade dos diferentes elos da

cadeia de valor que compõem a indústria de alimentos transfronteiriça

 Conceção de novos produtos e/ou introdução de melhorias substanciais em 

produtos/processos existentes e/ou estabelecimento de aceleração dinâmica de lançamentos 

de novos produtos

 Inclusão de uma atitude empreendedora no setor agroalimentar, bem como uma cultura 

inovadora

 Troca de oportunidades de negócios entre as empresas na área de cooperação, abertura de 

processos de internacionalização e abertura de novos mercados para empresas com 

experiência em comércio exterior

 Promoção de negócios e marketing, com base em análise e identificação de portfólios de 

produtos de empresas participantes do programa, foco no cliente com uma orientação 

específica para o mercado atual, análise de tendências de mercado e previsão tecnológica

 Solução para a necessidade de redefinir as organizações nesta era digital e globalização, 

promovendo novos modelos de negócios, baseados em inovação e diferenciação

Website: 

http://www.internovamarketfood.com


