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Seminário  

Estratégia de Internacionalização 

 das Empresas 

 
A generalidade das empresas nacionais sente que o mercado doméstico não permite a 
expansão dos negócios. A internacionalização, seja pela componente de exportação, 
seja por investimento direto no exterior, é uma solução a ponderar. 

Muitas das recentes empresas já surgem com o conceito de internacionalização 
(BornGlobal) e afetam a maior parte dos seus recursos á gestão desta vertente. 

É necessário elaborar uma estratégia de internacionalização que permita assegurar as 
quatro vertentes fundamentais de um processo de internacionalização, e que são: 
Quando? Onde? De que forma? Como? 

Atualmente os gestores necessitam de dominar todas as vertentes da 
internacionalização para a definição do rumo certo. 

 

 

Data: 16-05-2017 

Duração:  7 Horas  

Horário:  09:00 às 17:00 

Preço:  190,00 + IVA 

Local:  Junto ao Campo Pequeno - Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – 
Portugal 
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Orador: Eng.º Vasco Carvalho 

 
Habilitações Académicas:  
O Engenheiro Vasco Carvalho é licenciado em Engenharia Mecânica e 
Manutenção de Equipamentos e frequenta o Mestrado em Engenharia 
Mecânica, Ramo de Energia, Refrigeração e Climatização. 
É também especializado em Qualidade do Ar Interior (QAI), certificado 
pela Agencia Portuguesa do Ambiente. 
 
Percurso Profissional:  
Exercício de Engenharia na Área da Manutenção ao longo de 26 anos, 
tendo exercido funções de coordenação e chefia de departamentos de 
inspeção, consultoria, auditoria e execução de trabalhos em edifícios 
de habitação, serviços e instalações industriais com vista a detetar e 
colmatar anomalias, falhas na conceção e desenvolver métodos ou alterações permitindo 
otimizar o funcionamento e de reduzir os custos de exploração; 
Gestão de contratos e acompanhamento de grandes clientes de Multinacionais, Banca e 
Organismo Públicos; 
Desde janeiro de 2014 exerce funções de gestão, consultor e auditor de engenharia na firma 
aiMC – auditorias e inspeções de engenharia, com a realização de trabalhos de auditorias ao 
funcionamento de instalações com equipamentos elétricos e eletromecânicos; Inspeções 
periódicas de trabalhos de manutenção e preparação e fiscalização de obras novas, e formação 
na área técnica; 
Colaboração anterior nas seguintes firmas: 

• PLM – Planeamento e Gestão de Manutenção; 
• Siemens Portugal; 
• Oeiras Viva – Gestão de Equipamentos Sócio-Culturais e Desportivos; 
• EMEL – Emp. Municipal de Estacionamento de Lisboa; 
• SIM II, Siemens Manindústria Serviços de Manutenção ACE; 
• Neocel – Impressão e Manufactura SA. 

 
 

Este seminário inclui:  

� Kit de participação 
� Coffe-break 
� Certificado de Formação 
� Livro – Oferta – “Negócios Internacionais 

e Internacionalização para as Economias 
Emergentes” 
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Temas do Seminário:  

Módulo I - Definição da estratégia:  

• Quando? 

• Para onde? 

• De que forma? 

• Como organizar? 

 

Módulo II - Tipos de Investimento: 

• Criação vs Aquisição; 

• Investimento direto; 

• Investimento em carteira; 

• Aquisição; 

• Join Venture (Solo Venture, Joint Venture e Mixed Venture); 

• Cooperação internacional; 

• Acordos contratuais / alianças estratégicas. 

 

Módulo III - Formas de organização internacional: 

• Multinacional; 

• Internacional; 

• Global; 

• Transnacional; 

• Formas de controlo (hierárquico, burocrático, por resultados, por socialização, 

integrativo); 

• Tipos de subsidiária. 
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Condições  

High Skills – Formação e Consultoria, LDA. 
Avenida de Berna, nº 8 1050-040 Lisboa, Portugal 
Nº fiscal: 513 084 568 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o 
pagamento da mesma. 

 

Cancelamentos e não comparências 

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 5 dias úteis antes da data de 
inicio do seminário. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo 
comunicar a alteração até 1 dias útil antes do inicio do seminário. 

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar 
ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

 

 

Contactos para mais informações 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal
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Ficha de Inscrição 

 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 

 

 

1.       CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
  

  

Responsável: 
  

  

Morada: 
  

  
Código 

Postal: 

  

  

Nº 

Contribuinte 

  

Telefone: 
  

  

E-mail: 
  

 

2.       DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
  

  

E-mail: 
  

  

Naturalidade: 
  

  

Curso: 
  

  

Data 

Nascimento: 

  
Nacionalidade: 

  

Nº de Doc de 

Identificação 

  
Data de Validade: 

  


