Código do projeto|POCI-02-0752-FEDER-019938 • POCI-03-3560-FSE-019938
Designação Operação |Extruplás around the world
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos |SI Qualificação e Internacionalização
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | EXTRUPLAS - Reciclagem, Recuperação e Fabrico de Produtos Plásticos Lda.
Data da aprovação |2017-02-21
Data início | 01-07-2016
Data conclusão |30-06-2019
Custo total elegível |685.736,53 €
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 298.301,75 €; FSE – 13.706,25 €

Execução financeira projeto

28,54%

71,46%

Valor executado

Valor por executar

Síntese projeto:
A Extruplás apresenta um posicionamento de excelência no mercado nacional. Os seus produtos
têm sido selecionados para projetos de grande visibilidade e reconhecimento nacional, permitindolhes aumentar a referenciação, ganhar a confiança do mercado e reduzir o risco do negócio. Apesar
da sua dinâmica diferenciadora, os produtos da Extruplás ainda se encontram pouco visíveis nos
mercados internacionais.
Neste sentido, pretende apostar em quatro mercados prioritários (Espanha, França, Reino Unido,
Panamá) sustentada pelo alargamento da gama de produto e introdução de melhorias substanciais,
por processos e equipamentos inovadores, por uma nova linha de produção com tecnologia
inovadora (co-extrusão) e pela aposta na I&D e em novos designs.
De forma a pôr em prática a abordagem visada ao nível da internacionalização, a entidade prevê
desenvolver ações em diferentes tipologias:
 Conhecimento de mercados externos: Presença em várias feiras internacionais com o
objetivo de criar contactos com potenciais clientes;
 Prospeção e presença em mercados internacionais: Realização de viagens de prospeção aos
mercados alvo, aquisição de estudos de mercado, aquisição de bases de dados, consultoria
especializada e missões empresariais de potenciais clientes;
 Presença na web, através da economia digital: investimento no website da empresa, na
criação de um mini site, e num conjunto de ações de marketing digital, com o intuito de
aumentar a notoriedade da marca e potenciar o reconhecimento da empresa nos mercados
selecionados;

 Desenvolvimento e promoção internacional de marcas: eventos próprios para divulgação e
demonstração de soluções;
 Marketing Internacional: relações públicas e assessoria de imprensa, incluindo o placement
de artigos em meios especializados, desenvolvimento de material promocional e registo das
marcas nos países da união europeia;
 Inovação organizacional: Contratação de dois quadros técnicos altamente qualificados para
a área comercial; investimento em instrumentos e softwares especializados de suporte à
atividade de internacionalização e realização de ações de formação profissional.
Quanto aos objetivos, a Extruplás pretende criar notoriedade da marca no mercado internacional
que permita aumentar a perceção de valor da empresa e dos seus produtos. Com este projeto visa
promover a sua presença nos mercados externos (reduzindo a dependência do mercado nacional) e
atingir um peso acima dos 15% de VN internacional.
No ano pós projeto, 2020, ano de aferimento de resultados, a Extruplás conseguiu obter uma
intensidade de exportações de 25,96% sobre o volume de negócios, o qual duplicou desde 2014.

