
 

Designação do Projeto: Internacionalização da Inatus 

Código do Projeto: NORTE-02-0752-FEDER-013741 
NORTE-06-3560-FSE-013741 

Objetivos principais:  No seguimento da sua expansão, os promotores têm como 
principais objetivos estratégicos: 

- Consolidação dos mercados em que atualmente atuam; 

- Progressiva diversificação da empresa em termos de 
mercados, sobretudo mercados sofisticados; 

- Reforço da equipa em número e grau de qualificação; 

- Reforço dos mercados da empresa com apresentação de 
novas soluções; 

- Reforço da orientação da Empresa para os mercados 
internacionais com um incremento superior a 23% do peso das 
vendas para o exterior 

- Aposta clara no desenvolvimento da imagem e notoriedade 
de marca da empresa e dos seus produtos especializados. 

Região de Intervenção: NORTE 

Entidade Beneficiária: Inatusconcept - comércio e indústria de derivados de 
madeira, Unipessoal Lda. 

Data de Aprovação: 21 de fevereiro de 2016 

Data de Início do Projeto: 
FEDER 

FSE 

 
01 de julho de 2016 
01 de julho de 2016 

Data de Conclusão do Projeto: 
FEDER 

FSE 

 
30 de dezembro de 2018 
30 de dezembro de 2018 

Custo total elegível: 
FEDER 

FSE 

 
EUR 456.202,50 
EUR 30.212,00 

Apoio financeiro da União Europeia: 
 FEDER 

FSE   

 
EUR 205.291,13 
EUR 21.148,40 

  

Descrição do Projeto: O corrente projeto de investimento é parte integrante da 
estratégia da Inatus, para o seu crescimento sustentado, 
afirmação e ganhos de notoriedade nos mercados 



internacionais, apostando constantemente no lançamento de 
soluções inovadoras que vão de encontro às necessidades de 
mercados sofisticados, exigentes e com necessidades 
específicas. 

Assim, o corrente projeto de investimento tem planeadas 
ações nas seguintes tipologias: 

- Conhecimento de mercados externos 

- Presença na web, através da economia digital 

- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas 

- Prospeção e presença em mercados internacionais 

- Marketing internacional 

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