
                                                                 
 

AICEP e Porto Business School vão ajudar as 

empresas portuguesas a internacionalizarem-se 

Programa de formação avançada já tem as inscrições abertas e arranca em outubro 

 

As inscrições para o Export Advance – Programa Avançado de Internacionalização da aicep 

Portugal Global e da Porto Business School já estão abertas e decorrem até 21 de setembro. O 

programa arranca a 2 de outubro, na Porto Business School.  

O programa foi desenvolvido em estreita colaboração entre as duas entidades e tem como 

objetivo promover a internacionalização das empresas através da formação especializada e 

do desenvolvimento de um projeto aplicado de internacionalização à medida de cada 

empresa.  

 “A AICEP pretende reforçar a qualidade do serviço prestado às empresas com foco na 

internacionalização e ajudar a potenciar os seus resultados, através de novos serviços como a 

Academia Internacionalizar. Acreditamos que a parceria com a Porto Business School, uma 

referência a nível internacional, será sem dúvida uma mais-valia para as empresas que fizerem 

esta aposta”, afirma o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.  

“A Porto Business School está muito satisfeita com esta parceria com a AICEP para oferta de 

uma formação dirigida às empresas no âmbito da internacionalização. Estamos convencidos 

que as características distintivas da Porto Business School na formação especializada de 

executivos e gestores, com grande foco na antecipação e resolução de problemas práticos dos 

negócios são uma grande mais-valia para os participantes do programa. Selecionámos um 

grupo de professores e oradores de excelência, todos com elevada experiência prática e de 

consultoria nas matérias em causa e que vão, sem dúvida, fazer a mudança acontecer na 

internacionalização das empresas participantes”, refere Patrícia Teixeira Lopes, Associate Dean 

da Porto Business School. 

O Export Advance é o primeiro programa da Academia Internacionalizar, um novo serviço que 

a AICEP está a prestar às empresas que se pretendam internacionalizar, assente em programas 

de Formação Avançada, através de parcerias com Universidades e Business Schools. Esta é a 

segunda edição do programa que arrancou em maio, numa parceria com o INDEG-ISCTE. 

A Academia Internacionalizar insere-se no Plano Estratégico da AICEP 2017-2019 no âmbito do 

aumento da oferta de produtos customizados e de elevado valor acrescentado.    

Para mais informações: http://www.exportadvance.pt/porto/  
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Contactos:  

AICEP: Sónia Cerdeira | sonia.cerdeira@portugalglobal.pt | 967 843 516 

Porto Business School: Mafalda Ferreira | mferreira@pbs.up.pt | 939030357 
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