
 

                                                                               

 

                                                                                                                                            

 

 

 

       Sevilha, 13 de julio de 2017 

 

Fundação Três Culturas lança projeto destinado a 
empresárias da Andaluzia, Algarve e Alentejo. 
 
Os parceiros do projecto reuniram-se hoje em Sevilha, num ato apoiado e 
participado pelo cônsul de Portugal em Sevilha e pelo coordenador do 
Secretariado Geral para Assuntos Exteriores do Governo da Andaluzia. 
 

O projeto inclui como atividades um guia digital, fóruns internacionais, propostas para o 

turismo de negócios e um programa de formação em TIC para a internacionalização. 

 

A Fundação Três Culturas lançou o Projeto Intrepida (Internacionalização de 

Empresárias da Espanha e Portugal para a Inserção, Desenvolvimento e Parcerias), 

uma iniciativa no âmbito do Interreg Espanha-Portugal (POCTEP 2014-2020), 

Programa de Cooperação Operacional fronteiriço entre Espanha e Portugal, e 

financiado com fundos FEDER da União Europeia. 

 

O projeto irá promover a competitividade empresarial das PME geridas por mulheres no 

território de fronteira da Andaluzia, Algarve e Alentejo, promover a internacionalização 

através de novos modelos de desenvolvimento e cooperação empresarial. Na sede da 

fundação Três Culturas os parceiros de projeto de ambos os países, reuniram-se hoje 

numa cerimônia que contou com a presença do cônsul de Portugal, Jorge Monteiro e 

Alfonso Garrido , coordenador do Secretariado Geral para Assuntos Exteriores do 

Governo da Andaluzia. 

 



 

                                                                               

 

                                                                                                                                            

Os parceiros que estiveram presentes nesta reunião de lançamento de projeto foram 

Paula Paulino, diretora executiva do NERE-Núcleo empresarial da Região de Évora, e 

a técnica Ana Santos; Rui Perestrelo técnico do  NERPOR - Núcleo da Região de 

Portalegre; Ana Maria Mira, presidente do CELAS (Centro Estudos Luso Árabes) e 

José Mário Neves, da sua equipa de gestão; Elsa Vieira, Universidade Aberta CLA de 

Silves; Jose Manuel Sánchez e Raúl Medina, da Fundação Universidade Empresa da 

Província de Cádiz (FUECA); Beatriz de Vicente e Maria Pilar Fernández Rodríguez, da 

Província de Huelva; e María García, representando a Fundação Centro  Tecnológico 

 andaluz de Desenho, SURGENIA (Córdoba). 

 

 

Entre as atividades previstas neste projecto, que decorrerá até Março de 2019, 

destacam-se quatro linhas de acção: criação de um diretório digital das empresas 

dirigidas por mulheres e localizadas no Alentejo, Algarve e Andaluzia; a organização de 

quatro fóruns internacionais em Sevilha, Huelva, Évora e Silves, bem como a promoção 

de  iniciativas de turismo de negócios; formação para a internacionalização; e formação 

em TIC para as mulheres empresárias, autônomas e cooperativas com o objetivo de 

melhorar a internacionalização dos seus produtos, aproveitando as oportunidades 

oferecidas pelo comércio digital. 

 

 

 

 


