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Designação do projeto | Premium Welding Experience Worldwide 

Código do Projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-071029 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Lisboa 

Entidade beneficiária | Electro-Portugal, LDA 

Data de aprovação | 30-03-2021 

Data de início | 01-10-2020 

Date de conclusão | 30-09-2022 

Custo total elegível | 467.005,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 186.802,00 EUR 

Síntese do Projeto:  

Com o presente projeto, a Electro-Portugal tem como objetivos fazer crescer o seu volume e 

negócios, minimizar os riscos através da aposta em I&D, melhorar o tempo de resposta às 

necessidades do mercado e melhorar a fiabilidade dos seus produtos. 

Nesse sentido, irá desenvolver as seguintes atividades: 

- Conhecimento de mercados externos através de participação em feiras internacionais para 

apresentação dos seus produtos; 

- Presença na web através de dinamização do site online bem como do desenvolvimento de loja 

online, promovendo e potenciando as exportações; 

- Prospeção e presença nos mercados internacionais através da realização de viagens 

internacionais para os mercados alvo bem como de missões inversas; 

- Marketing Internacional através da realização de campanhas de marketing e de conteúdos 

promocionais para promoção e aumento do reconhecimento da empresa; 

- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas 

através da contratação de dois novos quadros técnicos qualificados; 

- Certificações específicas para os mercados externos. 





 
Designação do projeto | Adaptação dos métodos de trabalho da Electro Portugal no 
contexto COVID-19 
Código do projeto | LISBOA-02-08B9-FEDER-068118 
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
Região de intervenção | Lisboa 
Entidade beneficiária | ELECTRO PORTUGAL LDA. 
 
Data de aprovação | 06-08-2020 
Data de início | 01-06-2020 
Data de conclusão | 30-11-2020 
Custo total elegível | 13.790,00 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 6.895,00 EUR 
 
O presente projeto visa um conjunto de investimentos fundamentais para que a 
Electro Portugal adapte o seu estabelecimento e métodos de trabalho às novas 
condições exigidas no contexto da doença COVID-19. 
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