FICHA DE PROJETO
Designação do Projeto
Invest In Alentejo
Acrónimo
Invest In Alentejo
Fase do Projeto
Em execução
Promotor(es)
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo
Parceiros
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo
Objetivos Gerais
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O projeto "INVEST IN ALENTEJO", pretende reforçar a internacionalização de bens e serviços
da região Alentejo, assentes nos principais domínios da estratégia regional de especialização
inteligente (EREI), com o objetivo de melhorar o posicionamento da região no mercado
global, materializando-se no fortalecimento do seu potencial exportador bem como na
captação de investimento com vista o incremento do desenvolvimento do território.
Objetivos Específicos


Aumentar o reconhecimento internacional coletivo dos setores estratégicos do Alentejo
(em linha com os domínios de especialização inteligente);



Estruturar e organizar de forma articulada o apoio ao investidor externo no território;



Criar instrumentos de apoio à decisão e ao investidor na região;



Identificar a e aprofundar o impacto regional de Acordos de comércio internacional que
estão a ser desenvolvidos /implementados, nomeadamente o TTIP e o Mercado Único
Digital para a Europa;



Promover internacionalmente os principais equipamentos e recursos associados à região
Alentejo (Recursos naturais e produtivos associados ao Turismo, o Porto de Sines, o
Alqueva/aproveitamentos hidroagrícolas, o Aeroporto de Beja, as Áreas de Acolhimento
Empresarial e outros espaços de localização de empresas, o PCTA e outros equipamentos
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SRTT/RRCTA) e captar investimento direto estrangeiro para a região;


Reforçar a capacitação ao nível das infraestruturas e recursos existentes na perspetiva de
promover a atratividade das mesmas;



Reforçar a internacionalização dos centros de investigação e conhecimento da região,
promovendo a integração dos mesmos em projeto internacionais (Ex: Horizonte 2020),
captando desta forma investimento europeu e parceiros estrangeiros para a região.

Principais Ações


Ação 1 - Rede Regional de Promoção Externa e Captação de Investimento



Ação 2 - Atração de empreendedores e Startups para a rede de incubadoras do Alentejo



Ação 3 - Promoção Internacional de sectores chave e Recursos da região



Ação 4 - Promoção, comunicação e disseminação do projeto



Ação 5 - Gestão e Coordenação

Públicos-Alvo
Os destinatários do projeto “INVEST IN ALENTEJO” são toda a região Alentejo, com vista ao
incremento do reconhecimento internacional dos sectores chave da região e as PME e
Empreendedores que venham a instalar-se na região. Indiretamente, serão destinatários do
projeto as empresas, as entidades e organizações que gerem infraestruturas e recursos
chave para reforçar a atratividade da região, na medida em que o projeto irá permitir
promover a sua capacitação para atuar neste âmbito.
Resultados Esperados:


Aumentar o reconhecimento internacional do sector das pedras naturais;  Uma Rede
Regional de acolhimento e acompanhamento de investidores externos, operacional e
proactiva, operacionalizando estratégias de atuação concertada a partir da cooperação
institucional



Aumento no nível de IDE (Investimento Direto Estrangeiro) / número de empresas
estrangeiras que se instalam na região que incrementam as exportações;



Aumento do nº de StartUPs e empreendedores internacionais para o Alentejo,
nomeadamente para integrarem a rede de incubadoras do Alentejo;



Consolidação da competitividade da região Alentejo alicerçada numa rede de promoção
das suas infraestruturas e sectores chave;



Desenvolvimento empresarial, criação de riqueza e de emprego, para a promoção e
internacionalização dos seus produtos e serviços, e para a atração de investimento para
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a região.


Maior reconhecimento internacional do potencial regional nomeadamente nas
infraestruturas de grande porte e chave da região;



Maior reconhecimento internacional do potencial regional nomeadamente nos domínios
de especialização inteligente;



Melhorar a competitividade e continuar a assegurar níveis aceitáveis de coesão;



Potenciar o desempenho competitivo do Porto de Sines e a sua interligação funcional
com a Europa e o Mundo;



Uma plataforma integrada de informação de apoio à decisão do investidor externo;

Duração
36 meses
Financiamento
Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC)
Total Investimento do Projeto
891.327,94 €

3

Total Financiamento do Projeto
757.628,75 €
Total Investimento ADRAL
133.699,19 €
Técnico(s) responsáveis pelo projeto
Daniel Janeiro
Adriana Marques
Site do projeto
https://www.investinalentejo.com/

Logos de financiamento (Obrigatório)
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