
Designação do projeto| Internacionalização – Pentagonal
Código do projeto |LISBOA-02-0752-FEDER-021659
Objetivo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção |LISBOA
Entidade beneficiária |PENTAGONAL LDA

Data de aprovação | 31-10-2016
Data de início | 01-06-2016 
Data de conclusão | 14-11-2018
Custo total elegível 176.732,76 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 70.693,10  EUR

A PENTAGONAL desenvolveu um projeto de internacionalização cofinanciado no âmbito do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - Portugal 2020, alinhado com os 
seus os objetivos estratégicos:
 Aumentar a competitividade e rentabilidade pela via do desenvolvimento e inovação de 

novos produtos e acompanhamento de projetos inovadores;
 Reforçar a posição nos Mercados em que atua e penetrar e crescer em novos Mercados;
 Promover, desenvolver e garantir Parcerias  assentes no espírito win-win.

Ao nível das tipologias de ação , foram  desenvolvidas, no decorrer do projeto, as seguintes:

 Conhecimento de mercados externos - através da participação em feiras internacionais;
 Presença na web - através da economia digital com desenvolvimento de novo website e 

ações diversas de divulgação na web; 
 Prospeção e presença em mercados internacionais - com realização de viagens de e 

captação de novos clientes nos mercados alvo;
 Desenvolvimento e promoção internacional de marcas - através do registo e promoção de 

marcas; 
 Marketing internacional – com elaboração e acompanhamento de plano estratégico de 

marketing e elaboração e conceção de material promocional diverso; 
 Introdução de novo método de organização – com a contratação de  RH qualificado;
 Certificações específicas para os mercados externos - com a certificação EOTA e ensaios 

funcionais.

Resultados obtidos:
 Reforço da posição nos mercados e penetração em novos mercados
 Aumento da capacidade técnica
 Aumento da qualificação da empresa e dos seus produtos e serviços;
 Melhoria no apoio a clientes
 Melhor conhecimento global sobre os mercados.
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