
 

 
 

 

Designação do projeto | Programa de Internacionalização da fileira do Calçado – 

2022 

 

Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-179255 

Objetivo Principal | Promover a internacionalização das empresas da fileira do 
calçado e moda  

Região de intervenção | Mundo 

Entidade Beneficiária | APICCAPS 

 

Data de Aprovação | 08-11-2021 

Data de início | 01-09-2021 

Data de conclusão| 30-06-2023  

Custo total | 9 998 996,35 € 

Apoio financeiro da União Europeia| 3 994 844,38 € 

Cofinanciado pelo PO Compete 2020| 3 956 337,07 €  

Cofinanciado pelo PO Lisboa 2020| 38 507,31 € 

 
 
O Programa de Internacionalização da fileira do Calçado e Moda para 2022 está alinhado 
não só com o plano estratégico definido para o sector - Footure2020 como estabelece 
pontes com o rumo do setor para a próxima década.  
 
Este projeto assenta não só na participação presencial em feiras internacionais, missões 
empresariais e missões inversas, como prevê a promoção de dois eventos sobre a 
"Sustentabilidade" no sentido de dar o mote para o tema central que orientará o plano 
estratégico do setor para a próxima década, e também investimentos significativos em 



promoção digital, designadamente, websites, marketing digital e produção de 
conteúdos. 
 
Além disso, está prevista a abordagem direta a vários mercados. França, Alemanha, 
Países Baixos, Espanha, Itália e Reino Unido numa lógica de continuidade visto 
configurarem destinos indispensáveis para sustentar o volume das exportações 
nacionais. E, numa perspetiva de diversificação para mercados de oportunidade com 
potencial de crescimento, a abordagem, nomeadamente, aos mercados dos Estados 
Unidos, Japão e Suécia. 
 
Assim, o plano é composto pelas seguintes principais ações: 
 

1. Ações conjuntas de conhecimento de mercados externos; 
 

2. Ações conjuntas de prospeção e presença em mercados internacionais; 
 

3. Ações conjuntas de promoção e marketing internacional; 
 

4. Ações de iniciativa da APICCAPS dirigidas a mercados de oportunidade; 
 

5. Ações de iniciativa da APICCAPS dirigidas a outros mercados.  
 


