Designação do projeto I Capacitação para a internacionalização, através de um novo método
de organização, do conhecimento de mercados externos e da implementação de iniciativas de
marketing e de prospeção internacional.
Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-048250
Apoio | Sistema de Incentivos Internacionalização das PME’s – Aviso 01/SI/2020
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | NUTS II - Norte
Entidade beneficiária | VENTURA & PARTNERS ARQUITETOS, LDA
Data de aprovação | 28/12/2020
Data de início | 01/06/2020
Data de conclusão | 31/05/2022
Investimento Total | 965.035,00 Euros
Investimento total elegível | 614.237,00 Euros
Apoio Financeiro (Incentivo Não Reembolsável) | FEDER – 276.406,65 Euros

Objetivos, atividades e resultados esperados
A VENTURA & PARTNERS ARQUITETOS, fundada em 2000, com sede no Porto, é uma
empresa que se foca no desenvolvimento de projetos de arquitetura, design e urbanismo. Tem
clientes em setores como arquitetura comercial, corporativa, residencial, hoteleira, industrial, de
saúde e educação, de transportes e infraestruturas e, ainda, na área do design urbano,
encontrando-se presente também em dois mercados internacionais, França e EUA.
Com o presente projeto a empresa pretende penetrar em vários novos mercados, dando
seguimento à sua estratégia de internacionalização, definindo como objetivos estratégicos, a
expansão da sua carteira de clientes para novos mercados. Para tal, este projeto passa pelo
investimento em ações enquadradas nas seguintes tipologias de operação:


Conhecimento dos mercados externos: Participação em feiras internacionais;



Prospeção e presença em mercados internacionais: Realização de missões de
prospeção aos mercados externos e visita a feira internacional;



Marketing Internacional: Criação de material promocional (brochura/portfólio);



Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações
externas: Contratação de pessoal altamente qualificado e equipamento informático para
auxiliar no processo de internacionalização e na transformação digital;

De assinalar que este projeto pretende ser um grande passo com vista ao incremento
exponencial da internacionalização da empresa, permitindo, desta forma, um aumento
significativo do VN da empresa, bem como, uma maior diversificação de mercados, o que, por
sua vez, permitirá uma redução do risco da empresa por concentração de mercados.

