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Ficha de Produto 
 

 
Tipo de Produto: 
 

 
Instrumentos Financeiros de Apoio à Internacionalização 

 
Produto: 
 

 
Protocolo de Colaboração AICEP / Banco Santander Totta, S.A. 

 
Objectivo: 
 

 

Definir as linhas gerais de colaboração entre a aicep Portugal Global e o Banco 

Santander Totta, S.A. para o desenvolvimento de iniciativas e instrumentos que 

contribuam para a crescente internacionalização das empresas portuguesas, em 

particular para o aumento das exportações de bens e serviços de origem 

portuguesa, para o fomento do investimento empresarial e para o reforço da 

competitividade e da imagem das empresas nacionais nos mercados externos.  
 

 
Beneficiários: 
 

 

Empresas Portuguesas Exportadoras e Investidoras (em Portugal e/ou no 

Estrangeiro). 
 

 
Descrição: 

 

O Protocolo define várias Áreas de Colaboração:  

 

1 – Acções de Capacitação Empresarial e de Informação às Empresas: 

visam a promoção do conhecimento sobre os mercados externos, suas regras, 

modos de funcionamento e técnicas de exportação, bem como a divulgação de 

oportunidades de negócio e de investimento, e dos instrumentos de apoio à 

internacionalização das empresas em vigor. 

 

2 – Acções de Promoção da Imagem de Portugal e das Marcas, Bens e 
Serviços Portugueses nos Mercados Externos: designadamente, no âmbito 

da participação em feiras internacionais de plataforma e outras iniciativas no 

exterior, de campanhas de mercado associadas a eventos-âncora e de outras 

acções de reposicionamento nos mercados-alvo. 

 

3 – Acções de Extroversão e Mobilização das Empresas Portuguesas: ex. 

conferências, seminários, encontros sectoriais e outras sessões de divulgação e 

disseminação focadas na temática da internacionalização. 

 

4 – Instrumentos Financeiros e Produtos/Serviços Bancários de Apoio ao 
Negócio Internacional para Empresas Exportadoras e/ou com Projectos de 
Investimento Aprovados pela aicep Portugal Global, no âmbito do QREN, 
nomeadamente, linhas de financiamento específicas para a actividade externa 

das mesmas, em condições especiais. 

 

5 – Apreciar, Prioritariamente, Projectos de Investimento de Empresas 
Portuguesas (em território nacional para aumento das exportações ou em 

território estrangeiro associados à criação de redes de distribuição ou unidades 

produtivas) que lhe sejam canalizados pela aicep Portugal Global, 
considerando como elementos relevantes de análise, os pareceres e/ou 

informações emitidos por esta no âmbito das suas atribuições estatutárias e de 
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acordo com o Referencial de Mercados Prioritários da Agência. 

 

6 – Informar a aicep Portugal Global, de Projectos Merecedores de Apoio 
por Via de Capital de Risco. 

 

7 – Dinamizar/Apoiar o Acesso das Empresas Portuguesas aos Fundos 
Comunitários Disponíveis para as Áreas / Sectores de Inovação, 
Investigação e Desenvolvimento; Tecnologias de Informação e 
Comunicação; Formação, Recrutamento e Emprego e Criação de 
Empresas, no Âmbito do Programa Mais (Mediação e Apoio a Incentivos e 

Subsídios – www.ProgramaMais.pt). 

 

 
Candidaturas – junto do Banco Santander Totta (para financiamento). 
 

 
Legislação Aplicável: 
 

 

Protocolo de Colaboração Institucional entre a aicep Portugal Global e o Banco 

Santander Totta, S.A., a 20 de Julho de 2009. 
 

 
Contacto: 

 

Banco Santander Totta, S.A. 
Super Linha – 707 21 24 24  

NetBanco Empresas – 21 780 71 30 

www.santandertotta.pt  
 

 


