
Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

Cofinanciado por:

NUNEX - WORLDWIDE, S.A.

Apoio no âmbito do sistema de incen�vos

A Nunex - Worlwide, S.A. congratula-se de ter o reconhecimento do Compete 2020 da valia e Mérito do Projeto de 
Internacionalização apresentado ao Aviso 06/SI/2015. 

FICHA DO PROJETO
Aviso:                         
Designação:              
Programa Operacional: 
Obje�vo Temá�co: 
Prioridade de Inves�mento:
 
Tipologia de Intervenção: 
Fundo: 
Nº do Projeto: 
Código da Operação:

Data de Início 
Data de Fim

 
06/SI/2015                         
PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização              
Programa Operacional Compe��vidade e Internacionalização
OT 3 - Reforçar a compe��vidade das PME
PI 3.2 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, 
especialmente no que respeita à internacionalização
TI 52 - Internacionalização das PME
Fundo: FEDER 
002551
POCI-02-0752-FEDER-002551

2015-09-01
2018-08-31 

Estas ações de internacionalização, em complementaridade, com o inves�mento de capacitação produ�va, permi-
tem alargar o âmbito de atuação da empresa no mercado, abrangendo um maior número de mercados e reforçando 
a intensidade exportadora.

O inves�mento total elegível a realizar até 31 de a gosto de 2018, ascende a 346.337,82 €, tendo sido atribuído um 
Incen�vo Não Reembolsável de 155.852,02 €.

Inves�mento: 401.337,82€

Incen�vos Não Reembolsável: 155.852,02€

Elegível: 346.337,82€

INTERNACIONALIZAÇÃO

As principais linhas de atuação projeto são as seguintes: 

Viana do Castelo
Portugal

•Visita de prospeção mercado Noruega 

•Consultoria para prospeção de novos clientes em Alemanha  

•Visita de prospeção mercado Marrocos 

•Consultoria para prospeção de novos clientes em Nigéria

•Visita de prospeção mercado Argélia 

•Visita de prospeção mercado Colômbia 

•Consultoria para prospeção de novos clientes em Colômbia

•Visita de prospeção mercado México

•Visita de prospeção mercado Chile 

•Visita de prospeção mercado China 

•Consultoria para prospeção de novos clientes em China

•Consultoria para prospeção de novos clientes em Rússia

•Campanhas de marke�ng no mercado espanhol 

•Campanhas de marke�ng no mercado de Marrocos

•Contratação de um técnico de marke�ng internacional

•Contratação de um consultor comercial 

•Campanha de marke�ng em Angola (vários suportes: rádio, TV, outdoors)

45%


