
 

 
 
 

Projeto nº POCI-01-0145-FEDER-032139 

Designação do projeto: IEcPBI: Ecosistema Interativo para a Internacionalização das Empresas Portuguesas 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos- FEDER - Programa Operacional Regional do Norte 

Objetivo principal| OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Universidade Portucalense Infante D. Henrique – Cooperativa de Ensino Superior CRL 

Data de aprovação| 04.2018 

Data de início| 26.07.2018 

Data de Conclusão| 25.07.2022 

Custo total elegível: € 198.521,35  

Apoio financeiro da União Europeia: € 168.743,15 

Apoio financeiro nacional|€29.778,20 (OE) 

Síntese do projeto: A generalidade dos estudos empíricos sobre internacionalização focaliza a sua atenção nos 

determinantes da internacionalização e, mais especificamente, na sua relação com o sucesso e fracasso da 

internacionalização. Nessa perspetiva, a empresa é tratada como uma "black box", como um conjunto de fatores 

que levará a um determinado resultado. 

Este projeto tem como objetivo apresentar um estudo focado na perspetiva do empreendedor e sua perceção 

sobre o processo de internacionalização da sua empresa, mais especificamente, sobre os fatores que 

contribuíram para a entrada da empresa nos mercados externos, bem como sobre os entraves encontrados no 

processo. 



Através de um estudo empírico focado em empresas internacionalizadas, pretende-se desenvolver um Modelo 

Teórico que permita medir os fatores indutores da internalização das empresas portuguesas e avaliar as 

dificuldades mais frequentemente encontradas. Para além disso pretende-se construir um portal/website com 

informação fundamental para o processo de internacionalização das empresas portuguesas. 

 
 
 

 
 
 

IPCs Previstos Realizados 
Publicações científicas 

Livros ou capítulos de livros 1 2 
Artigos em revistas internacionais 8  17 
 
Artigos em revistas nacionais 

 3 1 

Total 12 20 
Comunicações 
Comunicações em encontros 
científicos internacionais 

9 30 

Comunicações em encontros 
científicos nacionais 

 9  2 

Total  18  32 
Relatório 3 3 
Organização de seminários e 
conferências 

 4  8 

Total 4 8 
Formação avançada 
Teses de mestrado 2 3 

Total  2 3 
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