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Designação do Projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do Projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-025711 

Objetivo principal | OT3 – Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Lisboa  

Entidade beneficiária | SDT – Electrónica, S. A. 

 

Data de aprovação | 08-03-2017 

Data de início | 01-01-2017 

Data de conclusão | 31-12-2018 

Custo total elegível | 1.217.602,01 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 487.040,80 € 

 

Objetivos 

 Fortalecer os índices de rentabilidade de forma a apostar em novas formas de inovação;  

 Diversificação do negócio empresarial quer ao nível dos produtos disponíveis, quer ao nível dos mercados externos 

a atuar; 

 Aumentos dos indicadores de qualidade, cumprindo as práticas de gestão de qualidade.  

 

Atividades 

 Conhecimento de mercados externos através da participação em feiras e exposições como é o caso das feiras 

internacionais de Futurecom no Brasil, ITT no México, Audinalink na Colômbia, Encontro Regional de 

Telecomunicações na Argentina e Expotec no Perú; 

 Presença na web, através da economia digital com o desenvolvimento do website institucional incorporando novas 

características direcionadas para os mercados internacionais; 

 Desenvolvimento e promoção internacional de marcas através da realização de Road Show, nos mercados 

internacionais alvo, divulgando os seus produtos; 

 Prospeção e presença em mercados internacionais através de viagens de prospeção aos mercados alvo tendo como 

principal objetivo a captação de novos clientes; 

 Marketing internacional com a elaboração do plano de marketing e de estudo do mercado internacional; 

 Introdução de novo método de empresa nas práticas comerciais ou nas relações externas com a contratação de 

dois técnicos superiores, para a área comercial/marketing, no âmbito do processo de internacionalização.  



 
 
 
 

Cofinanciado por: 

 

FP/PCUE/040517/V3    2 

Resultados esperados 

No ano pós-projeto, a SDT estima incrementar o seu volume de negócios internacional em 30% através da manutenção 

da posição alcançada nos mercados internacionais em que já se encontra e com a entrada em novos mercados na 

América Latina, Europa e Ásia. 

 

Resultados Atingidos 

No passado ano 2017, concretizou-se projetos previstos no México, em Espanha e em França. 

Como nova atualização de resultados atingidos está prevista a 31-12-2018. 


