
Designação do projeto: Plano de Internacionalização da TUPAI 

Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-042332 

Objetivo: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: NUTS II Centro 

Entidade beneficiária: TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A 

Data de aprovação:  06-09-2019 

Data de início:  01-11-2018 

Data de conclusão: 31-10-2020 

Custo total elegível: 373.385,00 Euros 

Incentivo FEDER:  167.133,49 Euros 

O projeto visa contribuir para que a TUPAI reforce o caráter exportador, nomeadamente 

alargando a sua presença junto dos mercados externos onde já atua, apostando em novos 

segmentos de mercados com novos produtos e criar novos mercados de exportação.  

O objetivo do presente aviso de concurso consiste em promover a aceleração das exportações 

portuguesas, incrementando o volume das vendas internacionais que já exportam e que, por 

essa via oferecem maiores garantias de desempenho rápido. O presente projeto de 

investimento pretende potenciar o aumento as exportações através do desenvolvimento de um 

novo modelo empresarial com vista à qualificação da Empresa. 

. As ações enquadram-se em 6 tipologias de investimento e, estão divididas em: 

- Viagens de prospeção direta e inversa;

- Participação em feiras internacionais;

- Conceção de material promocional (catálogos, flyers, expositores);

- Criação de novas funcionalidades no website;

- Aquisição de um CRM;

- Acesso a plataforma BIM;

- Assessoria de marketing internacional em mercados alvo.



 
 

Designação do projeto: Reforço da eficiência operacional e aplicação de princípios de 

ecoeficiência na TUPAI 

Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-041186 

Objetivo: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: NUTS II Centro 

Entidade beneficiária: TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A 

Data de aprovação:  17-07-2019 

Data de início:  01-10-2018 

Data de conclusão: 30-09-2020 

Custo total elegível: 215.684,69 Euros 

Incentivo FEDER:    97.058,11 Euros 

 

O presente projeto contempla um forte investimento na eficiência operacional, através da 

instalação de um shop floor control. Adicionalmente irá apostar em tecnologias inovadoras que 

visam, a diminuição dos consumos energéticos e de água. 

O objetivo do presente concurso consiste em selecionar projetos que visem ações de 

qualificação de PME em domínios imateriais com o objetivo de promover a competitividade das 

PME em domínios imateriais com o objetivo de promover a competitividade das PME e a sua 

capacidade de resposta ao mercado global. São suscetíveis de apoio os projetos com 

investimento de reforço das capacidades de organização e gestão das PME, incluindo o 

investimento em desenvolvimento das capacidades estratégicas e de gestão competitiva, redes 

modernas de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização das TIC. O projeto da 

TUPAI contém investimentos que se enquadram em 3 domínios imateriais de competitividade e 

que contribuem para a inovação no tecido empresarial português pela via organizacional e do 

marketing: implementação de SFC; integração com ERP; criação de novos produtos; 

investimentos que implicam redução de consumos de água, energia e matérias subsidiárias.  
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