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II. Sumário Executivo
As comunidades portuguesas no estrangeiro representam uma excelente oportunidade para o fomento das
exportações nacionais. Estas comunidades mantêm fortes ligações a Portugal, e em particular a produtos
portugueses, sendo por isso um potencial a explorar por parte do tecido empresarial português.
Para este potencial se efetivar será necessário concretizar meios e ferramentas de base alargada, passíveis
de serem utilizadas de modo indiscriminado e generalizado pelas empresas portuguesas. Pretende-se com o
projeto LinkLusa contribuir para a internacionalização das empresas da região, aumentando as exportações
através das comunidades emigrantes e luso-descendentes.

Neste contexto, o projeto Link Lusa visa potenciar o networking, através da criação de uma rede colaborativa
em larga escala. Pretende criar uma rede de Agentes Exportadores (personalidades relevantes nas
comunidades emigrantes) que sejam facilitadores de contactos e troca de informações que contribuam para
a realização de negócios, nos mercados da Alemanha, França, Suíça e Reino Unido.

Os objetivos do projeto são:

O1: Ampliar o conhecimento de mercados significantes para a diáspora portuguesa;

O2: Aumentar o nível de informação económica disponível no âmbito da
internacionalização;
O3: Criar condições de maior abertura dos canais de exportação.
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Os benefícios para o tecido empresarial da região Centro:

Para a prossecução dos objetivos definidos e criação das condições para os empresários usufruirem dos
benefícios do projeto Link Lusa, este foi implementado de acordo com o seguinte plano de atividades:
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Atividade V - Atividades de Avaliação e Acompanhamento

Atividade I
Plano de Análise
das
Comunidades
Portuguesas

At1. Estudo sobre
o impacto de
Comunidades
Emigrantes nas
exportações;
At1. Diagnóstico e
análise de
informação sobre
as comunidades
portuguesas
residentes nos
países de destino;

At1. Estudos de
mercado para
exportação França, Suiça,
Reino Unido e
Alemanha
At1. Guia do
Exportador

Atividade II
Plano de
Divulgação e
Apoio ao
Exportador

Atividade III
Divulgação e
disseminação do
projeto

At2. Seminário de
Abertura

At3.Imagem e
design do projeto;

At2. Deslocações a
França, Suíça, Reino
Unido e Alemanha
para reuniões com as
comunidades
portuguesas para a
apresentação da
oferta regional;

At3. Vídeo
promocional dos
produtos e
características
regionais;

At2. celebração do dia
10 de junho junto das
comunidades
emigrantes na
Alemanha, para reunir
empresários nacionais
e estrangeiros,
personalidades das
comunidades
emigrantes e
responsáveis de
agentes relevante.
At.2 Realização do
Tour LinkLusa- Leiria,
Alcobaça e Pombal

At3. Social media
marketing

Atividade IV Central digital
LINK LUSA

At4. Promoção e
networking no
âmbito da
internacionalizaçã
o;
At4. Multilingue;
At4. Registo de
empresas e
utilizadores;
At4.Bolsa de
oportunidades de
negócio;
At4. Feed
publicação de
notícias;
At4. Eventos;
At4 . Estudos de
casos de sucesso;
At4. Mapeamento
de parceiros do
projeto.

At.2 Realização do
Forum LinkLusa
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III. Desempenho do Projeto
O projeto LinkLusa foi estruturado em 5 macro atividades. Seguidamente, serão descritas cada uma delas,
destacando as atividades planeadas, o nível realização de cada uma delas, seus outputs, e outros factos
dignos de registo.

I Plano de Análise das Comunidades Portuguesas
Destina-se à conceção de informação económica de apoio e consolidação ao processo de internacionalização
das empresas portuguesas, apoiando-se em particular nos seguintes mercados: Alemanha, Reino Unido,
França e Suiça.
As sub-atividades implementadas para atingir os objetivos propostos da Atividade I são as seguintes:
Nr.
Outputs
Previstos
1

Nr.
Outputs
Realizados
1

2. Diagnóstico e análise de Informação sobre
as comunidades portuguesas residentes nos
países de destino

1

1

3.Estudos de Mercado para Exportação com
identificação das comunidades portuguesas:
França, Suiça, Reino Unido, Alemanha

4

4

100%

4. Guia do Exportador para as comunidades
portuguesas

1

1

100%

ATIVIDADES
1.Estudo sobre o impacto de Comunidades
Emigrantes nas exportações

%
realização
100%

100%

Os ouptuts da atividade I estão disponíveis no website www.linklusa.pt.

1.Estudo sobre o impacto de Comunidades Emigrantes nas exportações
Este estudo contempla informação e estatísticas referentes ao impacto que as comunidades emigrantes e os
luso-descendentes têm, ou podem ter, sobre o setor das exportações e em que medida as empresas podem
tirar vantagem das mesmas para potenciar as suas exportações para esse tipo de mercado.
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2.Diagnóstico e análise de Informação sobre as comunidades portuguesas residentes nos países de
destino
Com base no diagnóstico realizado e na recolha de informações demográficas, sociais e económicas das
comunidades portuguesas nos países de destino, foram identificados potenciais agentes exportadores e
personalidades mobilizadoras de promoção de ações de exportação. Este diagnóstico permitiu aferir as
características e hábitos de consumo das comunidades na diáspora, servindo também de base aos estudos
de mercado, como importantes fatores que viabilizam um processo de internacionalização.

3. Estudos de Mercado para Exportação com identificação das comunidades portuguesas:
Foram elaborados 4 estudos sobre os mercados internacionais considerados mais atrativos para o
desenvolvimento do projeto Link Lusa:
FRANÇA
SUÍÇA
REINO UNIDO
ALEMANHA
Esta ação permitiu identificar os canais de distribuição, as oportunidades, a legislação aplicável, as questões
técnicas de introdução nesses mercados e as relações existentes entre Portugal e esses países.

4. Guia de Apoio ao Exportador
Tendo por base os estudos de mercado realizados, o Guia disponibiliza um conjunto de boas práticas e
informações sobre os mercados de destino, com a finalidade de ajudar os empresários a definirem a melhor
abordagem no âmbito de contactos comerciais nos mercados alvo do projeto LinkLusa. Disponibiliza um
conjunto de procedimentos orientadores no processo de internacionalização.
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II Plano para desenvolvimento da rede de Agentes Exportadores
Contempla a realização de deslocações a países e realização de reuniões com as comunidades para
apresentação de produtos e do tecido empresarial da região centro.

ATIVIDADES:

Nr.
Outputs
Previstos

Nr.
Outputs
Realizados

%
realização

1.Deslocações a países e realização de reuniões com
as comunidades para apresentação e promoção da
oferta empresarial da região
França
Suíça
Reino Unido
Alemanha

1
1
1
1

1
1
1
1

100%
100%
100%
100%

2. Ação de promoção internacional
10 de junho junto das comunidades emigrantes

1

1

100%

3. Iniciativa de abertura do projeto
4. Tour Link Lusa
5. Fórum Link Lusa

1
3
1

1
3
1

100%
100%
100%

1.Deslocações a países e realização de reuniões com as comunidades para apresentação e promoção
da oferta empresarial da região
A construção de canais de networking é uma das tarefas mais significativas no projeto LinkLusa. Esta iniciativa
teve como objetivo aproximar a NERLEI com potenciais parceiros, quer ao nível da participação, quer da
divulgação do projeto, bem como efetuar contactos preliminares com as comunidades e aferir a sua abertura
para contribuir para o projeto.
Foram estabelecidos contactos e reuniões com membros das comunidades emigrantes e luso-descendentes
o que potenciou a divulgação e promoção do projeto, nomeadamente com representantes de Associações,
de Câmaras de Comércio e de Indústria e Serviços, Coletividades, Cônsul Honorário e Órgãos de
Comunicação Social.
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A realização destas missões possibilitou conhecer o contexto atual da diáspora nos mercados alvo e das
comunidades aí residentes, as suas características e o potencial que representam para as empresas
portuguesas. As reuniões permitiram, também alargar a base de contatos da NERLEI nestas regiões e dar a
conhecer a oferta da região ao nível de produtos e serviços.

Deslocação a França - Paris e Nice – 29 a 31 de maio de 2017
Reuniões realizadas:
- Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França (CIVICA)
- Coordenação das Coletividades Portuguesas de França (CCPF)
- Lusopress Magazine (LSMC), Media et Communication, SARL
- Entrevista na Rádio Alfa
- Chambre de Commerce Et'Industrie Franco-Portugaise (CCIFP)
- Lusojornal
- Chambre de Commerce Et'Industrie Franco-Portugaise - Provence-Alpes Côte d’Azur
- Cônsul Honorário de Portugal em Nice
- Associação LusoForum de Negócios de Marselha
CAP MAGELLAN

CCIFP

COORD. COLETIVIDADES
PORTUGUESAS

CIVICA

LUSOPRESS
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Deslocação a Suíça (Genebra, Lucerna e Zurique) – 31 maio a 2 de junho de 2017
A deslocação à Suíça teve como objetivo reunir com membros das diversas comunidades emigrantes aí existentes
com o intuito de apresentar o projeto e obter apoio na sua divulgação junto dos emigrantes, em particular
empresários portugueses, nomeadamente nas regiões de Genebra, Lucerna e Zurique. As reuniões realizadas
preencheram o objetivo definido.

Reuniões realizadas:
- Câmara de Comércio Indústria e Serviços Suíça-Portugal - Genebra (CCISSP)
- Reunião com a Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa
- Reunião com Gazeta Lusófona Luzern

CCISSP

Deslocação ao Reino Unido ( Londres) - 13 e 14 de Fevereiro de 2018
Á semelhança das deslocações aos outros países, também a deslocação ao Reino Unido teve como objetivo
promover o projeto Link Lusa junto da comunidade portuguesa, com especial destaque para os empresários
portugueses e lusodescendentes, e mobilizar os mesmos para integrarem uma rede de networking empresarial.
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Na sequência dos diversos contactos estabelecidos com a Portuguese Chamber of Commerce in UK
(PCC-UK) foi possível concretizar a participação da NERLEI no NetWorking Drink da PCC-UK, no dia 13
de fevereiro de 2018, no qual participaram diversos empresários portugueses e lusodescendentes.

PCC-UK

2. Ação de promoção internacional - 10 de junho junto das comunidades emigrantes
A ação concretizou-se no dia 29 de junho de 2017, na cidade de Bona, através da participação no Business
Drink organizado pela CCIPA (Câmara de Comércio Portuguesa na Alemanha) e alusivo á celebração do dia
10 de junho, dia de Portugal e das comunidades emigrantes. Os empresários associados (e outros
convidados) apresentaram o seu projeto de negócios assim como partilham ideias e sugestões para o
associativismo das empresas no mercado alemão. A NERLEI apresentou a região e o tecido empresarial, o
projeto LinkLusa e seus objetivos.
CCIPA
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Deslocação à Alemanha (Colónia) - 28 e 29 de Junho de 2018
A NERLEI participou no encontro de empresários, organizado pela CCIPA, e que se realizou no dia 28 de
junho, no CBE – Club Bahnhof Ehrenfelb, na cidade de Colónia. A iniciativa consiste num encontro de
negócios em ambiente informal. O Business Drink teve por objectivo estimular o estabelecimento de contactos
entre empresários portugueses radicados na Alemanha, procurando também fomentar e facilitar novos
negócios no mercado nacional e internacional.
Este evento, permitiu a alguns participantes apresentar o seu projecto empresarial e a sua visão sobre o papel
do networking empresarial. A NERLEI foi uma das entidades que teve a oportunidade de apresentar o projeto
LinkLusa, em particular a Central Digital LinkLusa.

3. Iniciativa de abertura do projeto
Esta atividade realizou-se a 9 de Março de 2017, sob a forma de Seminário e através do qual se apresentou
o projeto LinkLusa, seus objetivos, âmbito de atuação e investimentos com vista á concretização dos objetivos
propostos.
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Esta atividade teve também como finalidade sensibilizar para a importância das comunidades emigrantes
portuguesas e dos luso-descendentes no âmbito da exportação e da criação de redes de contacto lusas que
possam gerar valor acrescentado.
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4. Tour LinkLusa
Esta atividade contemplou a realização de 3 eventos em 3 cidades distintas - Leiria, Alcobaça e Pombal - por
forma a disseminar o projeto Link Lusa em todos os setores de atividade da Região Centro.
Os tour Link Lusa tiveram como prioridade garantir uma maior divulgação do projeto Link Lusa, disseminar os
seus outputs (estudos, diagnósticos, contactos nos diversos paises visitados) e também promover a
participação ativa dos empresários portugueses na rede de contactos através do seu registo na Central
Digital LinkLusa.
Os Tour LinkLusa realizados registaram mais de 15 participantes por evento, e permitiram registar um
acréscimo de cerca de 20 registos de empresas na Central Digital LinkLusa.

A divulgação dos 3 eventos foi feita em diversos meios de comunicação:


Spots de Radio:
Leiria - Spot de radio na 94FM – 20 repetições entre os dias 1 e 4 de Fevereiro;
Alcobaça – Spot de radio na Radio Cister - 20 repetições entre os dias 1 e 4 de Fevereiro;
Pombal – Spot de radio na Cardal FM – 20 repetições entre os dias 13 e 14 de Fevereiro.



Publicidade em Imprensa Regional:
Jornal de Leiria

Região de Leiria
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Jornal Cister



Pombal Jornal

Publicidade nas redes sociais – facebook:

Data da publicação: 30-01-2019
Texto da publicação:
Tour Link Lusa Alcobaça
05 de fevereiro 2019
Parque de Negócios de Alcobaça
POTENCIE OS SEUS NEGÓCIOS NO MERCADO INTERNACIONAL
Faça parte da rede internacional Link Lusa!
A participação é gratuita, inscreva-se enviando email para: internacional@nerlei.pt
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Imagem:

Resultados:
Gostos na Foto: 17
Partilhas: 8
Gostos sobre as partilhas: 3
Alcance da publicação: 5225

Data da publicação: 30-01-2019
Texto da publicação: Tour Link Lusa Leiria
05 de fevereiro 2019
Edifício do NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria
POTENCIE OS SEUS NEGÓCIOS NO MERCADO INTERNACIONAL
Faça parte da rede internacional Link Lusa!
A participação é gratuita, inscreva-se enviando email para: internacional@nerlei.pt
Imagem:

Resultados:
Gostos na Foto: 32
Partilhas: 2
Alcance da publicação: 4451
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Data da publicação: 31-01-2019

Imagem:

Resultados:
Alcance da publicação: 31

Data da publicação: 05-02-2019
Link Lusa adicionou uma foto nova ao álbum: Tour Alcobaça — com NERLEI - Associação Empresarial da
Região de Leiria e 3 outras pessoas em Parque de Negócios de Alcobaça: Agência de Desenvolvimento.

Imagem:

Resultados:
Alcance da publicação: 52
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Data da publicação: 06-02-2019
Texto da publicação: Tour Link Lusa Pombal
15 de fevereiro 2019
Local: Café Concerto Pombal
POTENCIE OS SEUS NEGÓCIOS NO MERCADO INTERNACIONAL
Faça parte da rede internacional Link Lusa! A participação é gratuita, inscreva-se enviando email para:
internacional@nerlei.pt

Imagem:

Resultados
Gostos na Foto: 24
Partilhas: 3
Gostos sobre as partilhas: 3
Alcance da publicação: 5237
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Tour LinkLusa Leiria
Decorreu no dia 5 de fevereiro de 2019, nas instalações da NERLEI em Leira o primeiro dos três Tours.
A apresentação teve por base a Central Digital LinkLusa, como elemento demonstrador dos trabalhos já
realizados no âmbito do projeto LinkLusa. O foco principal no Tour foi a apresentação e explicação detalhada
do modelo de funcionamento e acesso á Central Digital LinkLusa.

O Tour LinkLusa em Leira contou com a participação e testemunho de empresários da regiao que detêm
experiência na condução de negócios com a diaspora portuguesa e que potenciou a internacionalização dos
seus negócios. Após o encerramento do Tour LinkLusa, registaram-se 10 novas empresas na Central Digital
LinkLusa.

Tour LinkLusa Alcobaça
O evento em Alcobaça, teve também o foco na divulgação da informação criada no âmbito da realização do
projeto LinkLusa, disponibilizada através da Central Digital LinkLusa bem como o modelo de acesso e
funcionamento da mesma. Os empresários participantes foram convidados a registarem-se na Central Digital
LinkLusa.
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Para tal esteve disponivel um computador para esse propósito, apesar de alguns empresários terem acedido
á versao mobile da Central Digital LinkLusa.

Houve também a participação ativa de empresários com experiência em negócios internacionais e com a
diáspora o que despoletou um debate interessante, no qual foram partilhadas experiências e identificadas as
vantagens da criação de uma rede colaborativa de empresas portuguesas e empresas na diáspora.
O Tour Alcobaça, teve impacto direto no numero de empresas registadas na Central Digital LinkLusa,
verificando-se o registo imediato de 6 empresas.

Tour LinkLusa Pombal
Este evento realizou-se no dia 15 de fevereiro. O programa definido correspondeu aos objetivos do Tour,
que à semelhança dos 2 eventos similares se focaram na disseminação dos outputs criados no âmbito do
projeto LinkLusa, com especial enfoque na Central Digital LinkLusa uma vez que ela é o elemento
agrupador da rede de agentes exportadores e reune informação a partilhar.
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Como resultado imediato deste evento, registaram-se 4 empresas na Central Digital LinkLusa.
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5. Fórum LinkLusa
O Fórum LinkLusa foi o evento consolidador dos contactos estabelecidos ao longo da realização do projeto
nas diversas viagens realizadas aos mercados do Reino Unido, Suiça, França e Alemanha, com diversas
instituiçoes como Associações e Câmaras de Comércio.

O Fórum permitiu também mostrar aos

representantes das instituições convidadas o que de melhor se faz na regiao centro, através do contacto direto
com diversos empresários também eles participantes no Fórum e de algumas visitas realizadas a empresas
na região.
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Cada uma das entidades convidadas, fez um apresentação sobre a Instituição que representa, de que forma
podem colaborar com os empresários portugueses e apresentaram áreas de atividade económica que podem
representar oportunidades de negócio para as empresas portuguesas bem como linhas orientadoras sobre
como fazer negócios nos mercados apresentados.

Da esq. para a dir.:
Representantes de
entidades da França,
Alemanha, Suiça
e Reino Unido
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O Fórum contemplou uma mostra de produtos, concretizada através da colaboração de diversas empresas
da região. A mostra de produtos foi estruturada em 5 setores de atividade económica: agroalimentar, rochas
ornamentais, plásticos, metalurgia e metalomecânica, e cerâmica e vidro. Relacionado com a mostra de
produtos, foi criado um catálogo de apresentação, em 4 línguas (PT, EN, FR, DE) destes setores e
disponibilizado aos participantes no Fórum.
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Após as diversas apresentações realizadas no period da manhã, seguiu-se um almoço de networking no hall
onde a mostra de produtos foi instalada. A seguir à hora de almoço, realziaram-se reunioes b2b entre os
empresários portugueses participantes no Fórum e os diversos representantes de instituições da França,
Alemanha, Suiça e Reino Unido.
As empresas da região aderiram com motivação a este evento, tendo participado mais de 50. Para atingir
este número, foram realizadas diversas ações promocionais, seguidamente enumeradas.



Divulgação na imprensa nacional e regional:

Jornal PUBLICO - 18 Fev. 2019



Diário de Leiria – 18, 19 e 20 de Fev. 2019

Spot de Rádio:

Nacional - Spot de rádio na TSF: Nr. de Spots / Semana: 42 (33%), De 2ª a Domingo (7 dias
consecutivos), entre as 00:00 e as 24:00, média de 6 (33%) Intercalares / dia.
Regional – Spot de rádio na 95FM: – 20 repetições entre os dias 18 e 19 de Fevereiro.
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Outdoors:

Foram criados 2 layouts para 2 outdoors, localizados em locais estratégicos – na A1 e numa das
variantes de acesso a Leiria:
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Cobertura televisiva - regional digital :

A cobertura televisiva ficou a cargo da LeiriaTV, que produziu um filme com duração de cerca de 5
minutos sobre este evento e que foi entregue à NERLEI.
O video pode ser visualizado nos seguintes endereços:
https://www.linklusa.pt/pt/noticias-eventos
https://www.facebook.com/LinkLusa/
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III Divulgação e disseminação do projeto
Com o objetivo de divulgar e promover a região Centro a nível internacional, nesta atividade, procedeu-se á
criação da identidade gráfica do projeto, criação de vídeo promocional e ações de social media marketing.

ATIVIDADES:
1.Vídeo promocional LINK LUSA
2.Imagem e design do projeto (manual de imagem)
3.Social media marketing (alcance)

Nr.
Outputs
Previstos
1
1
5000

Nr.
Outputs
Realizados
1
1
41662

%
realização
100%
100%
833%

O video promocional está dísponivel, nas versões PT e EN, no seguinte endereço:
https://www.linklusa.pt/pt/

A imagem e design do projeto encontram-se descritas no “Manual de Normas Gráficas LINKLUSA”, detido
pela NERLEI. Este Manual estabelece as regras de utilização da identidade gráfica do projeto e Evita erros
de utilização, por forma a não prejudicar a comunicação e a não criar confusão no decurso das atividades
promcionais realziadas ao longo do projeto.

Identidade gráfica do projeto

De forma complementar foi criado um modelo de Flyer e um modelo de Brochura, no qual consta informação
sobre o projeto, suas atividades, objetivos e os meios de comunicação disponíveis para as empresas que
desejam envolver-se no projeto Link Lusa.
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Flyer do projeto
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Brochura do Projeto
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De modo a garantir a harmonização de toda a comunicação do projeto LinkLusa, também foi criado um modelo
de newsletter, modelo de convite para participação em eventos no âmbito do projeto e apresentação em
Powerpoint.

Modelo de Newsletter LinkLusa
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Modelo de convite

Modelo de Powerpoint
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No que se refere ao Social Media Marketing, foi criado uma página no Facebook e outra no Linkedin.
Facebook

Linkedin
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A dinamização das redes sociais registou uma excelente performance das suas publicações que permitiu
ultrapassar largamente a meta definida em termos de alcance (8 vezes mais do que a meta definida). Para
atingir o alcance registado foram realizadas 200 publicações na pagina facebook durante 24 meses, entre
março de 2017 e fevereiro de 2019. O número de partilhas das 200 publicações alcançou um numero muito
interessante, 150 partilhas, o que demonstra o interesse das pessoas pelas temáticas abordadas nas
publicações realizadas no facebook.

No que se refere ao linkedin,tratando-se de uma rede social estritamente professional, a mesma representa
um envolvimento distinto e menos generalizado. O alcance e envolvimento gerado foi menor quando
comparado com o facebook. Contudo, a situação é aceite tendo em conta que o perfil professional criado é
do projeto Link Lusa o que nao é propriamente institucional ou empresarial. O principal objetivo é apresentar
o projeto Link Lusa a um público estritamente professional que contribua para a prossecução de um dos
principais objetivos do projeto – identificar agentes exportadores e promover negócios internacionais.
No linkedin foram realizadas 84 publicações, as quais atingiram um alcance de 782 visualizações no feed do
Linkedin (perfis que visualizaram as publicações).
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IV Central digital LINK LUSA
No âmbito desta atividade foi realizada e criação de um website com a inclusão de módulos de promoção e
networking no âmbito da internacionalização.

ATIVIDADES:
1.Site online LinkLusa

Nr.
Outputs
Previstos
1

Nr.
Outputs
Realizados
1

%
realização
100%

A Central Digital LinkLusa é a chave para o networking internacional das empresas portuguesas no âmbito da
Diáspora portuguesa nos países França, Suíça, Reino Unido e Alemanha. Ela constitui o ponto de acesso
online e o veículo de divulgação privilegiado da informação produzida no decorrer do projeto e de adesão por
parte das empresas á rede colaborativa que se pretende implementar. Por se tratar de um website, este é
acessível ininterruptamente e possui um elevado grau de abrangência geográfica e setorial.
Endereço de acesso à Central Digital Link Lusa é o seguinte: www.linklusa.pt
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A Central Digital Link Lusa reveste uma importância acrescida no âmbito de demonstração e disseminação
do projeto, das suas atividades e dos respetivos resultados já que estará permanentemente disponível,
acessível a qualquer pessoa ou entidade e com toda a informação devidamente documentada. Esta
característica contribui também para um elevado grau de abrangência geográfica e setorial.
O desenvolvimento da Central Digital LinkLusa contempla as seguintes funcionalidades/ conteúdos:
- Site multilingue

O site está disponivel em português, inglês e francês, o que permite que o projeto esteja disponível
continuamente, disponibilizando informação pública e acessível aos visitantes.
O site permite 2 níveis de acesso, o generalizado que acede a toda a informação pública, nomeadamente
conteúdos, publicação de notícias relevantes, promoção de iniciativas, etc enquanto que o acesso controlado,
mediante registo prévio, acede a outras funcionalidades e informações disponibilizadas na Central Digital
LinkLusa, como por exemplo a bolsa de oportunidades de negócio.
O site apresenta uma estrutura simples, functional e intuitiva, na ótica do utilizador e é responsive, pois
o layout do site adapta-se em função da resolução do recurso em que está a ser visualizado.

- Balcão de registo de empresas e utilizadores

Esta funcionalidade disponibiliza um mecanismo de registo de utilizadores, de alteração e edição de perfil de
acordo com as funcionalidades existentes. Esta funcionalidade é o ponto de partida para a cooperação
interempresarial – empresas, associações, câmaras de comércio, entre outras entidades.
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-Bolsa de Oportunidades de Negócio

De modo a promover o networking, esta funcionalidade tem como objetivo a submissão de oferta e procura
de negócios. A Bolsa de oportunidades de negócio permite registar oferta de negócio, necessidades de
logistica ou transporte, procura de parceiros, contactos comerciais, entre outros. Cada registo identifica de
forma clara o autor, pessoa ou empresa, o contacto e a descrição da oportunidade.
Permite a pesquisa de oportunidades de Mercado através da aplicação de filtros.
Esta funcionalidade responde integralmente á promoção de contactos entre empresas e incremento do
networking.
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-Publicação de notícias, eventos e estudos de casos de sucesso

A Central Digital Link Lusa, disponibiliza funcionalidades relacionadas com acesso a documentos do projeto.
Os documentos disponíveis são os que resultam da divulgação dos resultados e disseminação dos projeto,
nomeadamente os que dizem respeito à difusão dos estudos e diagnósticos previstos no projeto.
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Estes outputs partilhados na Central Digital Link Lusa, contribuem para a divulgação de estratégias para
abordagem aos mercados externos e expansão do networking.
È também disponibilizada uma área específica para a publicação de notícias sobre a temática da
internacionalização, eventos realizados no âmbito do projeto, e outras notícias de interesse geral relacionadas
com os mercados alvo do projeto.
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-Mapeamento de parceiros do projeto

As empresas e entidades aderentes ao projeto Link Lusa através de registo na Central Digital Link Lusa, são
listadas através de mapeamento.
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A base de contactos mapeada, identifica cada empresa em função da sua localização. Em maior pormenor é
possível visualizar os contactos da empresa e identificação da sua atividade professional.

O mapeamento de parceiros será crescente à medida que a colaboração com entidades relevantes nas
comunidades emigrantes e luso-descendentes protocoladas com a NERLEI no âmbito do projeto Link Lusa
promovam a Central Digital Link Lusa junto dos empresários pertencentes à sua rede de contactos.
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V Atividades de Avaliação e Acompanhamento

Contempla as ações de assistência técnica e avaliação periódica, com vista á regular implementação e
realização das atividades definidas e atuação em tempo útil sobre situações inesperadas.

ATIVIDADES:
Relatórios de avaliação periódica
Relatório de avaliação final do projeto
Ebook com avaliação final do projeto

Nr.
Outputs
Previstos
4
1
1

Nr.
Outputs
Realizados
4
1
1

%
realização
100%
100%
100%

No âmbito da avaliação periódica, verificou-se a realização de reuniões periódicas nas quais se procedeu à
avaliação das atividades realizadas, em curso e planeadas, identificação de situações críticas e definição de
ações corretivas e/ou preventivas.
De forma complementar, 4 relatórios de avaliação foram realizados, os quais contemplam de forma
pormenorizada a execução das atividades do projeto, seus outputs, objetivos e metas alcançados no período
em análise.
Os relatórios de avaliação periódica realizados:
- Relatório de avaliação das atividades realizadas entre 01/06/2016 a 31/03/2017
- Relatório de avaliação das atividades realizadas entre 01/04/2017 a 31/07/2017
- Relatório de avaliação das atividades realizadas entre 01/08/2017 a 31/12/2017
- Relatório de avaliação das atividades realizadas entre 01/01/2018 a 31/05/2018
O projeto Link Lusa tem associado um conjunto de indicadores gerais de execução diretamente ligados aos
outputs das atividades realizadas. Estes indicadores foram alvo de avaliação em cada um dos relatórios
periódicos.
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Seguidamente, apresenta-se a avaliação global dos mesmos.
Contributo para indicadores do PO
1-Percentagem de novos acordos de
parceria/colaboração, firmados face ao
número de ações externas realizadas
2- Percentagem de PME que utilizaram e
consideraram útil, a informação
disponibilizada no âmbito do projeto
3- Número de ações de promoção externa

Unidade

Meta a
atingir

Meta
atingida

%
Concretização

%

80

100%

125%

%

90

100%

111%

Nr.

5

5

100%

Os indicadores identificados na tabela anterior foram concretizados na sua plenitude.

O resultado atingido para indicador 1 -Percentagem de novos acordos de parceria/colaboração, firmados
face ao número de ações externas realizadas, está diretamente associado às deslocações realizadas ao
exterior, nas quais foi possível estabelecer contacto pessoal com entidades relevantes para a atividade
empresarial no país onde atuam e que reconheceram a mais valia do projeto Link Lusa, no que se refere ao
networking empresarial e à partilha de necessidades e oportundiades de negócio entre empresários
portugueses e empresários emigrantes ou luso descendentes que exercem a sua atividade económica nos
vários países de destino da emigração portuguesa, em particular França, Suíca, Alemanha e Reino Unido.
Foram realizadas 5 ações ao exterior, das quais resultaram a assinatura de 5 protocolos.

Os protocolos foram assinados com as seguintes entidades:
1. CAP MAGELLAN – França
2. CCIFP - Chambre de Commerce Et'Industrie Franco-Portugaise – França
3. AACP - Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa – Suiça
4. PCC-UK - Portuguese Chamber of Commerce in UK – Reino Unido
5. CCIPA - Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha - Alemanha
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No que se refere ao indicador 2- Percentagem de PME que utilizaram e consideraram útil, a informação
disponibilizada no âmbito do projeto, este foi apurado através de resposta a inquéritos respondidos
aquando da realização dos Tour Link Lusa e do Fórum Link Lusa.

Método de cálculo:
Nº total de empresas que identificaram como útil as ferramentas de informação
criadas em sede de avaliação da satisfação
Nº total de empresas que respondem ao inquérito

Resultado apurado = 100%

A totalidade das empresas que responderam ao inquérito classificam como útil as ferramentas de informação
criadas no âmbito do projeto LinkLusa.
Para atestar o resultado do indicador anterior pode ter-se em linha de conta as respostas obtidas a outra
questão do questionário, no qual mais de 50% avaliam a Central digital LinkLusa como Boa ou Muito Boa, em
especial os fatores Acessibilidade e Utilidade de informação disponível.
Como avalia a Central Digital Link Lusa, quanto aos seguintes critérios:
Muito Bom

Bom

Acessibilidade

28%

38%

Utilidade de informação disponível

28%

30%

Realização de registo da empresa

18%

40%

Realização de registo de Oportunidade de Negócio

18%

38%

As empresas ainda não registadas na Central Digital Link Lusa, quando responderam ao inquérito, 90 %
afirmam que vão registar-se por forma a serem utilizadores plenos das funcionalidades da Central Digital Link
Lusa.
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Perante os factos expostos, conclui-se que a Central Digital Link Lusa, foi reconhecida pelas empresas da
região de forma bem expressiva como uma ferramenta de fácil acesso, que disponibiliza informação útil e que
potencia o networking empresarial a nivel regional e internacional. Esta é a ferramenta que agrega toda a
informação, eventos, contactos, estudos e diagnósticos realizados ao longo do projeto.

O indicador 3- Número de ações de promoção externa foi cumprido integralmente uma vez que as 5
deslocações se concretizaram, tendo ocorrido 3 deslocações no ano 2017 e 2 deslocações no ano 2018, de
acordo com a seguintes ordem cronológica:
1. Deslocação a França - Paris e Nice – 29 a 31 de maio de 2017
2. Deslocação a Suíça (Genebra, Lucerna e Zurique) – 31 maio a 2 de junho de 2017
3. Ação de promoção internacional - 10 de junho junto das comunidades emigrantes – 28 a 29 de
junho de 2017
4. Deslocação ao Reino Unido ( Londres) - 13 e 14 de Fevereiro de 2018
5. Deslocação à Alemanha (Colónia) - 28 e 29 de Junho de 2018
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IV. Sucessos do Projeto
O projeto Link Lusa obteve sucesso na sua concretização devido a sucessos subsequentes e em diversos
domínios durante a sua implementação.
Sucesso ao nível da gestão e planeamento:

 O projeto revelou a adoção de métodos de planeamento e gestão adequados, que permitiram a
concretização plena dos objetivos definidos. Neste domínio são de destacar:
i.

Comunicação entre NERLEI e entidades contratadas no âmbito do projeto;

ii.

Reuniões periódicas de controlo e avaliação da execução do projeto;

iii.

Experiência da equipa afeta ao projeto que demonstra capacidade crítica das
situações e atuar de forma eficaz sobre situações inesperadas.

Sucesso ao nivel da avaliação:

 A continua avaliação das ações, no que respeita aos resultados alcançados em cada ação
concretizada, permitiu identificar ações de melhoria e aumentar a mais valia do projeto. Exemplo
concreto, foi a inclusão dos Tour Link Lusa e Fórum Link Lusa como ações do projeto com o
objetivo de incrementar a disseminação do projeto tanto no domínio regional, atraindo um maior
numero de empresas para a rede colaborativa, como no domínio internacional aprofundando os
laços de cooperação com as principais entidades representativas de empresários portugueses e
luso descendentes na França, Suíça, Alemanha e Reino Unido.

Sucesso ao nível da satisfação:

 As empresas participantes nos diversos eventos, evidenciaram o reconhecimento do projeto Link
Lusa como importante e muito útil no apoio à internacionalização das empresas portuguesas.
O mesmo reconhecimento foi atribuído aos outputs do projeto, em particular a Central Digital Link
Lusa.
A adesão das empresas e a intenção de aderir à Central digital Link Lusa, traduz o excelente
nível de satisfação por parte das empresas com o projeto Link Lusa.
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Numa perspetiva clássica da definição de Sucesso do projeto, pode-se afirmar que o projeto Link Lusa é um
projeto com sucesso, uma vez que:
i.

os prazos estabelecidos foram cumpridos,

ii.

o orçamento nao sofreu acréscimos

iii.

as especificações, objetivos e resultados definidos foram cumpridos

iv.

o cliente, neste caso as empresas da região, demonstraram excelente nível de satisfação
para com os outputs do projeto.
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V. Lições aprendidas
O projeto Link Lusa abordou duas temáticas extremamente importantes no contexto económico atual. Por um
lado a promoção das exportações portuguesas e por outro lado a importância da diáspora portuguesa como
recurso disponível mas ainda pouco explorado, no âmbito do processo de internacionalização.
O projeto Link Lusa adotou um modelo de abordagem que nem sempre é fácil e tão pouco é linear. O
networking empresarial, requer vontade, disponibilidade e até mudança cultural na forma de fazer negócios.
Este percurso faz-se, mas por vezes necessita de mais tempo para aprofundar os conhecimentos, as relações
e assim definir o processo de colaboração que traduza sucesso nos negócios para o conjunto das empresas
envolvidas.
O primeiro passo foi dado, no âmbito do projeto Link Lusa. Muita pesquisa foi realizada e diversas portas se
abriram para as ampresas portuguesas. O importante agora é manter estas mesmas portas abertas e permitir
abrir outras mais através das primeiras.

As grandes aprendizagens no âmbito do projeto Link Lusa:

a

diaspora portuguesa é um grande potencial para a internacionalização das empresas

portuguesas – diversidade de atividade económica, com oportunidades para todos os setores de
atividade;

 a diaspora portuguesa, por vezes não conhece na verdadeira dimensão, competências, o knowhow detido pelas empresas portuguesas – no exterior ainda existe informação difusa sobre a
verdadeira capacidade das empresas portuguesas;

 o processo relacional entre empresas a operar em mercados distintos, precisa de tempo, de
motivação e ocasião propria para que a mesma evolua positivamente.

 Criação de laços com entidades chave em diversos países, através dos quais é possível alcançar
contactos empresariais com potencial gerador de negócios.
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Perante o exposto, e em jeito de síntese, será de ter em consideração em atuações futuras por parte da
NERLEI, o seguinte:
 Manter o contacto permanente com as entidades protocoladas;
 Envolver as entidades protocoladas em projetos futuros da NERLEI, por forma a manner o
contacto pessoal. Apesar da era da comunicação eletrónica, nos negócios ainda se priviligia o
contacto pessoal;
 Identificar novas entidades com interesse na assinatura do protocolo de colaboração no âmbito
do porjeto Link Lusa, em particular noutros mercados onde a diaspora portuguesa tem relevância
na economia local, como é o caso dos Estados Unidos da América e Canadá.
 Criar condições para proporcionar encontros empresariais entre empresas da região Centro e
empresas a operar na França, Suíça, Alemanha, Reino Unido e outros mercados onde a diaspora
portuguesa tem uma presença forte, como é o caso dos Estados Unidos da América e Canadá.

 Criar proximidade com o Gabinete de Apoio à Diáspora, por forma a concertar atividades e
exponenciar as oportunidades para as empresas.
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