Projeto n.º CENTRO-02-0752-FEDER-020958
Projetos Individuais – Internacionalização | OT 3 Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
CENTRO2020 - Programa Operacional Regional do Centro

Investimento: 509.395,00 €
Elegível: 490.845,00 €
Incentivo Não Reembolsável: 220.880,25 €
Período de execução: 2016-07-01 | 2018-06-30
Fundos: FEDER, FSE

Descrição do projeto:
Com vista à implementação, desenvolvimento e expansão do processo de
internacionalização da Plasdan - Automação e Sistemas, Lda, o presente projeto tem
como objetivo a promoção e incremento do perfil de competitividade da empresa,
através das seguintes ações principais:
- Conhecimento de mercados externos, através da participação em feiras
internacionais do setor;
- Desenvolvimento e promoção internacional das marcas, através do registo
internacional da marca Plasdan;
- Prospeção e presença em mercados internacionais, através da realização de viagens
de prospeção, visitas a feiras e estudos de mercado;
- Marketing internacional, através do desenvolvimento de estudos e diagnósticos, de
vídeos promocionais, catálogos e publicidade em revistas internacionais do setor;
- Introdução de um novo método de organização nas práticas comerciais ou nas
relações externas, através da contratação de dois técnicos qualificados para a área
comercial/marketing, que serão responsáveis pelo reforço da prospeção e angariação
de novos clientes e na gestão dos recursos digitais da empresa.

Projeto n.º CENTRO-02-0853-FEDER-020958
Projetos Individuais – Qualificação | OT 3 Reforçar a competitividade das pequenas e
médias empresas
CENTRO2020 - Programa Operacional Regional do Centro

Investimento: 166.015,72 €
Elegível: 84.000,00 €
Incentivo Não Reembolsável: 37.800,00 €
Período de execução: 2016-07-01 | 2018-06-30
Fundos: FEDER, FSE

Descrição do projeto:
Com vista ao impulsionamento da qualificação da Plasdan - Automação e Sistemas,
Lda, o presente projeto tem como objetivo o reforço da competitividade da empresa
a nível internacional, através das seguintes ações principais:
- Inovação organizacional e gestão, através da aquisição de um sistema ERP que
integre todos os sistemas de informação da empresa;
- Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC), através da
criação de Portal de internet para interação com os Stakeholders;
- Proteção de propriedade industrial, através do registo de um patente.

Para mais informações: carla.alves@plasdan.pt

