Designação do projeto | Reforço das competências internas no domínio dos fatores dinâmicos de
competitividade para consolidação da sua presença ativa no mercado global
e potencializar a entrada em novos mercados
Código do projeto | Lisboa-02-0752-FEDER-014044
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneﬁciária | Lusospace – Projectos Engenharia, Lda.

Data de aprovação | 08-03-2016
Data de início | 01-10-2015
Data de conclusão | 30-09-2018
Custo total elegível | 107.289,69 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 48.280,36 EUR

Objetivos estabelecidos | - Incremento do volume de negócios através da entrada em novos
mercados geográﬁcos; - Aposta numa forte estratégia de marketing; - Conquista de novos
mercados fora da área espacial; - Reforço do quadro de pessoal; - Introdução de novos processos organizacionais.
Atividades| - Participação na Feira GNC; - Visita à Feira IAC; - Realização de ações de prospeção
aos mercados: EUA, França, Holanda, Espanha, Alemanha e Reino Unido; - Presença na web,
através da economia digital: Campanhas Google Addwords, SEO;
- Marketing internacional: Conceção de documentos marketing multilingue, aquisição de
estudos de mercado e assessoria internacional, e realização de um estudo de viabilidade
económica e ﬁnanceira; - Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais
ou nas relações externas: Contratação de 1 colaborador qualiﬁcado para a área comercial/marketing.
Resultados esperados/atingidos | Com a implementação do presente plano de internacionalização perspetiva-se um aumento no VN, que no ano pós-projeto estima-se atingir os 3,7 M€,
100% canalizado para o mercado externo.

Designação do projeto | Reforço das competências internas no domínio dos fatores dinâmicos de
competitividade para consolidação da sua presença ativa no mercado global
e potencializar a entrada em novos mercados
Código do projeto | Lisboa-02-853-FEDER-013953
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneﬁciária | Lusospace – Projectos Engenharia, Lda.

Data de aprovação | 28-04-2016
Data de início | 01-10-2015
Data de conclusão | 30-09-2018
Custo total elegível | 77.480,60 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 34.866,27 EUR

Objetivos estabelecidos | - Incremento do volume de negócios através da entrada em novos
mercados; - Aposta na estratégia de marketing;
- Introdução de novos processos organizacionais; - Reforço do quadro de pessoal.
Atividades| Implementação de SAP HANA e reforço de infraestruturas informáticas de suporte.
Resultados esperados/atingidos| - Incremento da produtividade; - Atualizar e otimizar os
sistemas de gestão; - Aumento da eﬁcácia na comunicação com os clientes; - Otimização dos
processos internos.

