
 

Designação do projeto: Intensificação da atividade internacional da NEADVANCE 

Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-042903 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: NEADVANCE - MACHINE VISION, S.A. 

Data de aprovação: 06-08-2019   

Data de início: 2019-01-18 

Data de conclusão: 2021-01-17 

Custo total elegível: 458.284,06 € (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro euros 

e seis cêntimos) 

Apoio Financeiro da União Europeia: 

▪ FEDER - 206.227,83 € (duzentos e seis mil, duzentos e vinte e sete euros e oitenta e três cêntimos) 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

• Volume de Negócios total – obter um volume de negócios total de aproximadamente 6,8 milhões 
de euros no final de 2022; 
 

• Volume de Negócios Internacional – Reforçar a capacidade de entrada e a atuação em mercados 
internacionais através de uma política comercial ativa nesses mercados, permitindo que as vendas 
internacionais em 2022 representem cerca de 40% do volume total de negócios da NEADVANCE, 
ou seja, 2,8 milhões de euros; 

 
• Diversificação Mercados Internacionais – Obter vendas, até 2022, em pelo menos três novos 

mercados externos alvo, (Alemanha, República Checa e México); 
 

• Reforço das Equipas Comercial Internacional e Marketing – Contratação, durante o ano de 2019, 
de pelo menos dois colaboradores que fiquem afetos às funções comerceia para os mercados 
internacionais, e de marketing digital; 
 

• Reforçar a estrutura de Recursos Humanos – Reforçar a equipa com pelo menos mais 42 
colaboradores até 2022; 

 
• I&D – Desenvolver pelo menos três novos produtos até 2022. Proceder a uma melhoria contínua 

dos seus produtos, utilizar novas metodologias e modelos que possam surtir um impacto positivo 
no mercado e continuar a apresentar soluções que acompanhem o estado da arte ou até (na linha 
deste projeto) que o imponham; 

 
• EBITDA/Volume de Negócios – obter um rácio de 15% no final de 2022. 

 
• Indicador de Resultado: Intensidade das exportações no pós-projeto: 40,45%. 

 
 

 


