
 
 
Designação do P rojeto | VIDRARIA CANAS - Capacitação  para a Internacionalização da E mpresa 
Código do Projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-045476 
Objetivo Principal| Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas  
Região de Intervenção |  Centro 
Entidade Beneficiária |VIDRARIA CANAS, LDA . 
 
Data de Aprovação | 2019-11-08 
Data de Início | 2019-10-15 
Data de Conclusão | 2021-10-14 
Custo Total E legível |193.765,58 EUR 
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 87.194,51 EUR 
 
Objetivos do Projeto:  
 

· Expandir o seu âmbito geográfico de atuação ao nível do mercado internacional, através da penetração 
efetiva e afirmação da sua posição competitiva no mercado Europeu e em Angola;  

· Capacitação interna ao nível dos métodos organizacionais e de marketing, criando c ompetências 
otimizadas a este nível p/ uma maior competitividade nos mercados externos. Aposta na qualificação 
interna da sua organização para a internacionalização da atividade da empresa;  

· Reforço da identidade, notoriedade e reconhecimento da marca pelo mercado 

· Capacitação e Qualificação da estrutura organizacional da empresa, ao nível dos seus métodos 
organizacionais e de marketing, criando competências otimizadas a este nível p/ uma maior eficiência, 
qualidade, rigor dos processos, competitividade e exc elência organizativa, de modo a promover uma 
atuação eficiente, capacitada e competitiva da empresa nos mercados externos, contribuindo para 
difundir a imagem de qualidade da empresa e produtos, promovendo, de forma efetiva e sustentada, a 
sua notoriedade e reconhecimento ao mesmo nível dos seus pares nacionais e internacionais, e, deste 
modo, apoiar a captação de potenciais clientes e, consequentemente, a sua implementação no mercado 
global 

· Promover a desmaterialização de processos organizacionais, de gest ão, de marketing, nas práticas 
comerciais e nas relações externas através da aposta nas TIC.  

 
Atividades do Projeto:  
 

· Inovação organizacional e gestão ; 

· Economia digital e tecnologias de informação  e comunicação (TIC) ; 

· Criação de marcas e design;  

· Qualidade. 
 
Nível de execução:  Em curso 
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