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AICEP lança primeiro curso de E-Learning dedicado ao E-Commerce 
Inscrições já arrancaram em e.academiainternacionalizar.pt 

 

27 maio de 2019. Como resposta à crescente importância do E-Commerce como forma de 
internacionalização, a aicep Portugal Global lança o primeiro curso de E-Learning que será 
dedicado a Exportar Online. O comércio eletrónico é hoje fundamental na estratégia internacional 
de qualquer empresa e é uma área prioritária para a AICEP no apoio às empresas portuguesas.  

Com o novo curso de E-Learning, a AICEP pretende tornar acessível a todas as empresas o 
conhecimento sobre E-Commerce, que em muitos sectores é incontornável para uma 
Internacionalização bem-sucedida. O objetivo é preparar as empresas para a tomada de decisão e 
desenvolver as competências de análise e construção de uma estratégia de vendas online de sucesso 
e integrada com a estratégia de exportação. 

Inserido na Academia Internacionalizar, o curso de E-Learning será um canal didático e interativo 
com vídeos, chats, webconferences, testes, trabalhos e avaliação, havendo o acompanhamento de 
um tutor para orientar as tarefas e aprendizagem e responder a todas as dúvidas. Privilegiamos a 
aprendizagem assente em situações reais, na simulação de tomada de decisões que promovem 
experiências que ajudam a consolidação do conhecimento, adaptado às necessidades.  

Os conteúdos estão permanentemente acessíveis, os horários de utilização do sistema são 24 horas, 
todos os dias, o que permite definir o ritmo de aprendizagem. Proporcionamos novas competências, 
impulsionamos novos comportamentos, incentivamos o networking com especialistas e outros 
formandos, contribuindo para a melhoria contínua da qualificação profissional. 

“O novo curso de E-Learning da Academia Internacionalizar da AICEP é uma de muitas iniciativas que 
estamos a desenvolver para capacitar as empresas portuguesas, particularmente PME, para o E-
Commerce. Acreditamos que os novos serviços e produtos customizados e de elevado valor 
acrescentado da AICEP são uma oportunidade para as empresas que se querem afirmar 
internacionalmente, capacitando-as para os novos desafios, reforçando cada vez mais a expansão do 
novo Portugal Global”, refere o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.  
 
A AICEP sentiu a necessidade de proporcionar novas formas de aceder ao conhecimento lançando o 
curso E-Learning para o E-Commerce, integrando a Academia Internacionalizar, de capacitação às 
empresas, com o Programa Exportar Online, dedicado ao E-Commerce.  
 
Academia Internacionalizar:  
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. Apresentamos uma oferta diversificada de 
programas de capacitação para as empresas, desde seminários a workshops até programas de Formação 
Avançada em parceria com Universidades e Escolas de Negócios, como o INDEG-ISCTE, Porto Business School, 
UBIExecutive e a UMinho Exec.     

Programa Exportar Online:   
De acordo com dados prospetivos o comércio eletrónico a nível mundial atingirá um valor de 
aproximadamente 4,8 biliões de dólares em 2021. O Programa Exportar Online visa contribuir para uma 
internacionalização digital de sucesso das empresas portuguesas, através da sensibilização, capacitação e 
consultoria às empresas, bem como do apoio na implementação do plano de internacionalização digital e da 
sistematização das fontes de incentivos. Oferece uma gama diversificada de produtos e serviços, que vão 
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desde a formação iniciática até programas de aprofundamento, acesso aos marketplaces, através de parcerias 
com plataformas como o Alibaba, Amazon e JD.com, e consultoria. Engloba, ainda, o Roadshow Exportar 
Online, que percorreu o País de Norte a Sul, em 2018, a sensibilizar as empresas para o E-Commerce e que 
este ano arrancou em Coimbra. 
 
Mais informação em:  https://e.academiainternacionalizar.pt/  
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