▪ Projeto nº 37628
▪ Designação do Projeto: “Master Export”
▪ Apoio no âmbito do sistema de incentivos: SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas –
Internacionalização)
▪ Objetivo principal: Reforçar a Internacionalização das PME da fileira Metalomecânica e
do Habitat
▪ Regiões de Intervenção: Norte e Centro
▪ Identificação dos Promotores: Associação Empresarial de Águeda (AEA) &
Associação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA)
▪ Data de aprovação: 17-07-2018
▪ Data de Início: 28-09-2018
▪ Data de Conclusão: 27-03-2022
▪ Custo total elegível: 495.911,47 euros
▪ Apoio financeiro público da União Europeia: 421.524,75 euros

Investimento Total
€ 495.911,47
Apoio Financeiro
da UE (85%)
€ 421.524,75

Localização NUTS II

Síntese do Projeto
O projeto “Master Export” tem por objetivo reforçar a internacionalização das PME
da fileira Metalomecânica e do Habitat criando novos canais de exportação para
países com elevado potencial e geograficamente próximos e capacitá-las para se
apresentarem nestes mercados com bens de maior incorporação tecnológica.
O “Master Export” é um projeto de apoio à internacionalização das PME das fileiras
do setor da metalomecânica e do habitat com impactos nas regiões Região
Centro litoral e Norte por via das áreas de intervenção e impacto das associações
copromotoras do projeto: AEA e AECA.
As duas Associações Empresariais Regionais (AEA e AECA) atuam numa região
alargada onde se localiza a maior parte das empresas industriais das fileiras da
Metalomecânica e da fileira do Habitat (mobiliário, decoração, têxtil lar, cutelaria,
utensílios da fileira casa, etc.) detentoras de capacidades provadas ao nível da
inovação e do desenvolvimento de produtos que respondam com valor
acrescentado às necessidades do mercado global.

Capas dos Catálogos Digitais, Setor
Habitat e Setor Metalomecânica.
Disponíveis no Site do projeto e na
Montra Virtual.

Homepage da Montra Virtual
desenvolvida no âmbito do projeto,
abrangendo o tecido empresarial dos
setores do Habitat e Metalomecânica

Imagem demonstrativa do Vídeo da
Fileira Habitat, desenvolvido no
âmbito do projeto. Também existe
o Vídeo da Fileira da
Metalomecânica. Disponíveis no
Site do projeto e na Montra Virtual.

