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Globalfire debate com empresários participação em 
feiras internacionais  
 
 
Dia 19 de junho, terça-feira, a partir das 14h30, decorre na CCDR Algarve, em Faro, o segundo 
workshop do ciclo dedicado à internacionalização empresarial, que conta com a participação 
da Globalfire fabricante de equipamentos de deteção automática de incêndio, com clientes em 
70 países e participação regular em certames internacionais. 

O objetivo da sessão integrada nas iniciativas do Mês da Europa 2012, é debater a forma de rentabilizar a 
promoção internacional das empresas através da participação em feiras e missões comerciais, eventos 
que permitem apresentar novos produtos e serviços, conhecer novos mercados e encontrar-se com 
potenciais parceiros em reuniões bilaterais. Através do PO Algarve 21 _ QREN estão a ser apoiados 
múltiplos investimentos empresariais neste tipo de ações de marketing, que devem ser potenciados para 
o futuro sucesso nos mercados internacionais. 
 
No workshop serão transmitidos ensinamentos práticos por organismos e empresas com experiência na 
temática, como a AICEP Portugal Global, que acompanha os processos de internacionalização das 
empresas nacionais e tem publicado guias de referência sobre o processo de exportação e de 
participação em feiras, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, com uma ampla experiência na 
organização de missões empresariais aos PALOP,Norte de África e América Latina, e ainda da empresa 
GlobalFire, sediada em Faro. 
 
Recorde-se que na sessão do passado dia 4 de junho, António Paraíso, consultor, formador e antigo 
gestor de mercados externos, brindou a assistência com uma formação sobre ideias e sugestões em 
"como organizar-se para trabalhar lá fora", traçando as bases de preparação de qualquer plano de 
internacionalização de negócios. 
 
Esta iniciativa da Enterprise Europe Network da CCDR Algarve constitui o culminar de uma série de 
eventos promovidos em parceria pelo PO Algarve 21, integrados na programação do mês da Europa que 
arrancaram no dia 9 de maio, Dia da Europa. 
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