
Projeto nº NORTE-02-0752-FEDER-001512

Apoio no âmbito do sistema de incentivos à Internacionalização
Data do Projeto: 2016/01/01 – 2017/12/31 
Designação do projeto: Sistema de Aquecimento Industrial 
Data de aprovação do projeto: 2015/11/12
Custo total elegível: 346.812,50€
Apoio financeiro da UE: 156.065,63€

O SI Internacionalização de PME tem como objetivo, de apoiar projetos que reforcem a 
capacitação empresarial das PME para a internacionalização, com vista a promover o aumento 
das exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de 
processos de qualidação das PME para a internacionalização, valorizando os fatores imateriais 
da competitividade, permitindo potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora. Visa 
apoiar o investimento em diversas tipologias, como são exemplo o conhecimento de mercados 
externos, presença na web através da economia digital, desenvolvimento e promoção internacional  
das marcas, prospeção e presença em mercados internacionais, marketing digital e introdução 
de novo método de organização nas praticas comerciais. A maioria dos investimentos que a 
Oforsep apresenta neste projeto inserem-se nestas tipologias já que a empresa tem como 
objetivo iniciar no próximo ano o seu processo de internacionalização e para tal terá de existir um 
investimento significativo na qualificação da empresa. Estão contemplados investimentos que 
visam ao conhecimento de mercados externos, presença em feiras em Angola, Mexico, Colombia, 
Guiné Bissau, Moçambique. No que toca a Marketing internacional iremos desenvolver estudos 
de mercado e um plano de marketing internacional. Iremos intensificar a nossa presença na web 
através da optimização SEO do nosso website, a criação de catálogos multilingua, adquirir um 
software de envio de newsletters para utilizar o mass marketing assim como elaborar um vídeo  
institucional para divulgação online. O projeto apresentado nesta candidatura enquadra-se assim 
nos objetivos do SI Internacionalização de PME, já que com os investimentos aqui apresentados 
a Oforsep visa fomentar as exportações de produtos inovadores através do aumento da sua 
competividade e internacionalização.

VN (Volume de Negócios) Pós Projeto: 2 364.908,90€ 
CEQ (Criação de Emprego Qualificado) Pós Projeto: 8 Postos de Trabalho 
VAB (Valor Acrescentado Bruto) Pós Projeto: 1 765.795,31€


