
 
 

 

Designação do projeto | Fonteval no processo de 
internacionalização 

 
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-036135 

 
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das PME 

 
Região de intervenção |CENTRO 

 
Entidade beneficiária | FONTEVAL - SISTEMAS DE FILTRAGEM DE 
ÁGUA, LDA 
 
 
Data da aprovação | 2018-04-26 

 

Data de início | 2018-06-08 

 
Data de conclusão |2019-06-07 

 
Custo total elegível | 13.200,00 € 

 
Apoio financeiro da União Europeia |9.900,00€ 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Os mercados de interesse são os de Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé. 

 
O Projecto Vale Oportunidades de Internacionalização tem como objetivo desenvolver 

e implementar um plano de internacionalização na empresa e que abrange uma fase 

de Diagnóstico de Oportunidades e uma fase de Prospeção e Visitas aos Mercados 

Internacionais. 

Prevemos com o presente projeto crescer a médio/curto prazo, perspetivando 

aumentar os nossos recursos de modo a acompanhar a evolução e crescimento da 

empresa e seu volume de vendas e prestação de serviços em cerca de 15.000 euros, 

repartidos pelos países que irão ser alvo de estudo no âmbito do presente projeto. 

 



Designação do projeto | Presença WEB da Fonteval

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-009946

Objetivo principal| Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como 

a sua utilização e qualidade

Região de intervenção | Centro

Entidade beneficiária | FONTEVAL - SISTEMAS DE FILTRAGEM DE ÁGUA, LDA

Data de aprovação | 27-10-2015

Data de início | 30-11-2015

Data de conclusão | 30-11-2016

Custo total elegível | 5.000,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 3.750,00 EUR 

Objetivos, atividades e resultados esperados:

O projeto enquadra-se na tipologia de Economia Digital e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), pois visa o desenvolvimento de diversas funcionalidades ao nível das TIC’s, irá 

permitir a construção de um portal web, a disponibilização de um catálogo dos produtos e serviços, 

de forma mais atrativa, dinâmica e eficiente.

Esta nova ferramenta web irá facilitar o contato mais próximo e mais rápido com os nossos 

parceiros e clientes, tornando a empresa mais eficiente e competitiva.


