Participe na missão inversa a realizar nos dias
14 e 15 de novembro de 2019 que permitirá à
sua empresa criar relações de networking com
importantes players de vários mercados
internacionais.

Objetivos
Contribuir para a
sustentabilidade e crescimento
do território da Beira Baixa,
que integra os 11 concelhos do
Distrito de Castelo Branco,
numa perspetiva de promoção
internacional das suas
empresas, através da
disponibilização de bens e
serviços coletivos que
potenciem mais e melhor
inteligência económica e
competitividade dos mercados
internacionais, contribuindo a
jusante para o aumento das
exportações,o volume de
negócio e a visibilidade
internacional da região e do
país.

Foco
Setorial
Empresas PME do seguinte setor:
Agroalimentar

Mercados Alvo
EUA
Reino Unido
Polónia

Espanha
Alemanha
França

Caracterização
Empresas Elegíveis
Encontrarem-se legalmente constituídas e cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da
atividade;
Poderem legalmente desenvolver atividades no território abrangido pelo PO e pela tipologia das
operações e investimentos a que se candidatam;
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento
(UE) n.º 651/2014, de 16 de junho;
Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na
sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o
mercado interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1º do Regulamento (UE) n.º
651/2014, de 16 de junho;
Declarar que não tem salários em atraso;
Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada (situação líquida positiva);
Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da presente secção para o mesmo
estabelecimento da empresa, exceto nos casos de projetos do regime contratual de investimento;
Não ter encerrado a mesma atividade, ou uma atividade semelhante, no Espaço Económico Europeu nos
dois anos que antecedem a data de candidatura ou que, à data de candidatura, tenha planos concretos
para encerrar essa atividade no prazo máximo de dois anos após a conclusão do projeto a apoiar,
conforme previsto na alínea d) do artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho;
Certificação Eletrónica de PME – IAPMEI;
Ausência de divida à Segurança Social e Administração Fiscal.

Metodologia
Reuniões B2B
Identificação, recolha dos Company profile, seleção e contacto dos
importadores;
Identificação e recolha dos Company profile das empresas portuguesas
participantes na Missão;
Elaboração da agenda de reuniões entre importadores e as empresas
portuguesas inscritas na Missão, tendo como matriz orientadora os perfis
dos importadores/empresas portuguesas com vista a assegurar um
matchmaking ajustado e potenciador de oportunidades comerciais que
possam vir a concretizarem-se em resultados positivos, incluindo, quando
necessário, visitas a empresas.

Visitas a empresas
Mostra de empresas/produtos

Faça a sua Pré-Inscrição em www.aebb.pt
Para mais informações:
Sónia Azevedo
sonia.azevedo@aebb.pt
Prazo limite de inscrição: 30 de junho de 2019
O critério de seleção das empresas será feito de acordo com os
perfis que melhor se adequarem à concretização dos objetivos do
Projeto Negócios no Mundo.

