Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos Internacionalização das PME
Designação do projeto: Garsteel - Internacionalização
Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-043480
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: GARSTEEL - CONSTRUÇÕES METÁLICAS LDA

Data de aprovação | 24-06-2019
Data de início | 20-09-2019
Data de conclusão | 19-09-2021
Custo Total Elegível | 248465,00 €
Apoio Financeiro da UE:
FEDER | 111809,25 €

20,80%

Apoio financeiro público nacional | 0,00 €

Executado
Por executar

Síntese do Projeto
A GARSTEEL - CONSTRUÇÕES METÁLICAS LDA. é uma sociedade por
quotas, com sede em Moreira de Cónegos, que nasceu em novembro de
2001. A Empresa dedica-se à atividade de fabricação de estruturas de
construções metálicas.
Sendo uma Empresa que historicamente não exporta, a GARSTEEL definiu
o presente projeto de investimento tendo em vista iniciar o seu processo
de internacionalização e responder, entre outros, aos seguintes objetivos
de
(i) implementar uma estratégia de internacionalização que permita a
entrada em 4 novos mercados,

Onde?

O quê?

(ii) fortalecer a imagem e reconhecimento da empresa nos mercados,
(iii) reforçar o perfil comercial,

Portugal
Reforçar a
competitividade das
PME

(iv) otimizar a eficiência organizacional e
(v) demonstrar aos seus clientes um compromisso com o impacto
ambiental e a sustentabilidade da sua atividade, certificando-se com a ISO
14001 e a EMAS.

Os mercados abordar no ambito do presente projeto são França, Tunísia, Marrocos e Argélia, por neles se
considerar que existem boas oportunidades de negócio no setor das estruturas metálicas.
Por forma a alcançar as metas preconizadas, o Promotor idealizou, para o projeto em apreço, um plano
de ações/investimentos dos quais se destacam (i) participação em certames do setor, (ii) contratação de
dois novos técnicos e (iii) realização de ações de prospeção nos mercados externos. Deste modo, a
Empresa espera alcançar um volume de negócios internacional de Euro 750.000,00, no pós-projeto.

