
 

 

 

Designação do projeto | ADAPTAvalprojet    

Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-057471 

Objetivo principal| Aumentar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Avalprojet, Engenharia Lda. 

Data de aprovação | 06-07-2020 

Data de início | 21-05-2020  

Data de conclusão | 19-11-2020 

Custo total elegível | 28 000,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 14 000,00 €  

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Avalprojet, Engenharia Lda. (Avalprojet) é uma sociedade por quotas, fundada em maio de 
2011, em Vila Real. Detemos o Alvará de Construção N.º 397763 e somos uma Entidade 
Registada na ANPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com nº RE-2531/2017. 

Prestamos serviços especializados de engenharia civil (direção, fiscalização e gestão de obras), 
construção (edifícios, subempreitadas, manutenções, reparações e serviços gerais de 
construção civil), reconstrução/remodelação e reabilitação urbana, instalação e prestação de 
serviços de canalizações, aparelhos de climatização, redes elétricas, serralharia civil, instalação 
de rede de águas, compra, venda e revenda de bens imóveis, prestação de serviços de 
angariação de clientes para agências bancárias e técnicas afins. 

Após suspensão/restrição de várias atividades económicas, por razões de saúde pública, 
pretendemos com este projeto garantir a retoma da nossa atividade com as devidas precauções 
com base nas normas e recomendações impostas pelas autoridades competentes no contexto 
COVID-19. 



Projeto | 40287 

Código da Operação | NORTE-02-0752-FEDER-040287 

Designação do Projeto | Investir Internacional 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Data de aprovação | 2019-05-21 

Data de início | 2019-07-04 

Data de conclusão |2020-07-03 

Investimento Elegível | 13.000,00 EUR 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 9.750,00 EUR 

A AVALPROJET, ENGENHARIA LDA. é uma microempresa constituída em 2011 e sedeada 

em Vila Real. A empresa desenvolve atividade na área da engenharia, em particular no 

ramo da construção civil.  

Com o presente projeto, pretende iniciar a sua abordagem aos mercados internacionais, 

de forma a aumentar o seu volume de negócios. Os mercados-alvo serão França e 

Espanha. Assim, a empresa irá investir num diagnóstico de oportunidades de 

internacionalização, prospeção e presença em mercados internacionais.  

Estas tipologias contemplam um estudo de mercado, a fim de definir estratégias de 

marketing que possibilitem conhecer os mercados externos e divulgar os serviços da 

empresa. O projeto prevê também a aquisição serviços de consultoria para a 

implementação das medidas de marketing e de abordagem a novos mercados, com o 

objetivo de vir futuramente a participar em feiras internacionais, de forma a apresentar 

os produtos da empresa e angariar novos clientes, abrindo a possibilidade de 

exportações efetivas. 


