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Projeto n.º 26396 
Designação do Projeto | INTERELECTRIC 2017|2018 - Programa de Internacionalização das 
empresas 
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos Projeto Conjunto – Internacionalização 
Objectivo principal | INTERELECTRIC 2017|2018 – Visa Apoiar a internacionalização de PME 
através de estratégias internacionais, estruturadas em torno de políticas de competitividade 
sustentadas na diversificação de mercados, na inovação, na qualificação e no desenvolvimento 
de tecnologias, de materiais e de soluções. 
Região de intervenção | Norte 
Entidade Beneficiária | IEP – Instituto Electrotécnico Português 
 
Data da aprovação | 17-08-2017 
Data de início | 01-01-2017 
Data de conclusão | 31-12-2018 
Custo total elegível | 1.039.862,22€ 
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER: EUR 560.070,35 
Síntese do Projeto: 
O Instituto Eletrotécnico Português, enquanto Entidade Promotora do presente projeto, 
através de um programa estruturado e devidamente alinhado com todos os fatores críticos de 
sucesso para o mesmo, como sejam as características intrínsecas a cada mercado, as 
particularidades de cada empresa envolvida até as externalidades do projeto, propõe-se 
reforçar a competitividade das empresas, orientando-as para a satisfação da procura externa, 
aumentando o valor das exportações nos negócios das PME. 
O IEP, ao agrupar um conjunto de empresários/empresas, com aspirações e posicionamento 
semelhantes, procura posicionar estas empresas nos mercados europeu, americano, do médio 
oriente e chinês, associadas a características de qualidade, fiabilidade e durabilidade. 
Para que esta presença seja o mais efetiva e sólida possível, traçou um plano de ação conjunto, 
de reforço, de prospeção e competitividade internacional, assente num conjunto de iniciativas 
de promoção internacional que se destinam a incentivar as empresas (já com perfil exportador 
e/ou com capacidade exportadora) a reforçar ou iniciar o seu processo de internacionalização. 
 
 

    


