
 

 

 

 

 

SISTEMAS DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS INTERNACIONALIZAÇÃO 

DAS PME 

 

Designação do Projeto 

Projetos Individuais – Internacionalização 

Candidatura nº: 013473 

Código do Projeto - 19/ SI /2015 – Incentivos á Qualificação e Internacionalização das PME (NORTE-02-0752-

FEDER-013473) 

Objetivo principal – OT3 – Reforçar a Competitividade das PME 

Região de intervenção - Maia-Porto    

Entidade beneficiária - Torre Dupla, S.A. - Produtos Siderúrgicos e Policarbonatos  

 

Data de aprovação - 21 / 02 / 2016 

Data de conclusão - 31 / 10 / 2017 com prorrogação aprovada até 31.10.2018 

Custo total elegível – 229.236,25 euros 

Apoio financeiro da União Europeia – FEDER – 103.156,31 euros 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

 

A Torre Dupla, S.A. - Produtos Siderúrgicos e Policarbonatos. Congratula-se de ter o reconhecimento 

do NORTE 2020 da valia e Mérito do Projeto de Internacionalização apresentando ao aviso 19 / SI / 2015. 

O Projeto de Internacionalização consistiu essencialmente na criação de novas ligações com novos mercados, 

essencial o mercado Europeu. A dinamização da presença da empresa na economia digital, através da 

indexação do novo site e motores de busca e de promoção digital. 

Este projeto contribuiu para a reformulação da estratégia e posicionamento no mercado (Internacionalização), 

de forma a atingir níveis de faturação e resultados que se estimam de 36% do Volume de Negócios em 

exportações, no ano do cruzeiro do projeto (2018).   

 



 

 

                       

 

 

 

Resumo das Ações do Projeto: 

  

- Participação em Feiras internacionais 

Neste ponto destacamos a feira realizada em Lyon (França), POLLUTEC Lyon, em Novembro de 2016, um dos 

primeiros e importantes passos na captação de novos clientes e entrada no mercado Europeu, nomeadamente 

no mercado Francês.  

- Ações de prospeção pelos vários mercados  

A empresa tem apostado em contactar diretamente clientes e parceiros de negócios em ações de prospeção 

no objetivo de criar ligações comerciais no mercado europeu (França, Espanha, Países Baixos, Alemanha e 

Estados Unidos da América). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torredupla.com/pt/empresa 

http://www.torredupla.com/pt/empresa

