Designação do Projeto | Internacionalização da I. GONÇALVES & M. DUARTE
Código do Projeto | ALG-02-0752-FEDER-036174
Objetivo Principal | Reforçar a competitividades das pequenas e médias
empresas.
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | I. GONÇALVES & M. DUARTE, LDA.
Data de Aprovação | 2018-01-10
Data de Início | 2018-02-02
Data de Conclusão | 2019-02-01
Custo Total Elegível | 13.333,00€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 9.999,75€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A IG&MD foi constituída em 1998 em Portimão tendo como atividade a prestação
de serviços na área da floresta. Em 2008 iniciou-se na construção e obras públicas.
tendo obtido o respetivo alvará.

A empresa atua num mercado relativamente alargado para uma empresa da sua
dimensão, o que corresponde a um desafio permanente e crescimento e
organização.
Este projeto tem como prioridades a captação de potenciais clientes internacionais
através da realização de visitas ao mercado, visitas a feiras do sector, participação
a reuniões assim como convites a potenciais clientes a fim de lhes dar a conhecer
a empresa, os materiais e exemplos de projetos realizados.
Para o efeito, irá selecionar uma entidade acreditada para a realização de trabalhos
e ações que desencadeiem esse processo de internacionalização e que lhe
permita obter um Diagnóstico de Oportunidades de Internacionalização e a
consequente Prospeção de Clientes Potenciais.
A IG&MD pretende incrementar o seu volume de negócios anual, prevendo, ainda,
a criação de novos postos de trabalho.

Designação do Projeto | Implementação de processos digitais na IG&MD
Código do Projeto | ALG-02-0853-FEDER-036441
Objetivo Principal | Reforçar a competitividades das pequenas e médias
empresas.
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | I. GONÇALVES & M. DUARTE, LDA.
Data de Aprovação | 2018-01-10
Data de Início | 2018-02-02
Data de Conclusão | 2019-02-01
Custo Total Elegível | 10.000,00€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 7.500,00€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A I. GONÇALVES & M. DUARTE, LDA. é uma empresa que se dedica à área da
silvicultura e exploração florestal e à área da construção. A Empresa não dispõe
atualmente de presença online, facto que tem introduzido limitações do ponto de
vista da captação de novos clientes internacionais, bem como da viabilidade de

assumir uma posição negocial agressiva, que permita que a empresa se demarque
de potenciais concorrentes.
Desta forma, no sentido de inverter este posicionamento, a empresa sente a
necessidade de criar um posicionamento online que ajude a comercializar os seus
serviços a nível nacional e internacional. Neste sentido, que surge o projeto em
apreço, o qual visa:
(i)

a elaboração de um diagnóstico com recomendações;

(ii)

a implementação de ações e atividades que ajudem a promover uma
presença online da empresa;

(iii)

a criação de processos que ajudem a agilizar as atividades.

Com efeito, mediante a concretização do projeto, prevê-se o alcance de resultados
como:
− Criação de um posicionamento online;
− Implementação de processos de agilização comercial;
− Rentabilização de contactos comerciais online;
− Aumento das vendas nacionais e internacionais.

