Designação do projeto | Luis Vicente Qualiﬁcação 2018-2020
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-034372
Obje5vo principal| Reforçar a CompeIIvidade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção | Torres Vedras
En5dade beneﬁciária |LUIS VICENTE S.A
Data de aprovação | 18-01-2018
Data de início | 04-02-2018
Data de conclusão | 31-03-2020
Custo total elegível | 1.109.805,00 Euros
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER: 499.412,25 Euros
Obje5vos, a5vidades e resultados
A5vidades:
Novos métodos, ferramentas e conhecimento
Desmaterialização de processos
Design das novas embalagens
Gestão da frota e das operações de exportação e importação
Obje5vos:
Com o presente projeto a LUIS VICENTE pretende realizar um ambicioso invesImento em
aIvidades de capacitação que lhe permita concorrer de forma mais compeIIva nos
mercados globais, através de uma oposta em domínios imateriais como a inovação
organizacional e de markeIng. Deste modo pretende adquirir um sobware outsystems
normas de procedimentos e servidor, sobware reporIng e servidor, sobware portal de
recursos humanos, estudo de benchmarking, Sobware Sage ERP e servidor, sobware
readsob, servidor e sacner de faturação, sobware Detelk de controlo de acessos e servidor,
design de novas embalagens, sobware de gestão de frotas e sobware de gestão de
importação e exportação. Está ainda previsto a contratação de dois quadros técnicos, um
para a área de gestão/engenharia responsável pela implementação dos novos métodos de
trabalho e outro na área da TIC/Engenharia ou gestão industrial para acompanhamento e
implementação das soluções tecnológicas.

Designação do projeto | Luis Vicente Internacionalização 2017-2019
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-034371
Obje5vo principal| Reforçar a CompeIIvidade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção | Torres Vedras
En5dade beneﬁciária |LUIS VICENTE S.A
Data de aprovação | 02-03-2018
Data de início | 24-07-2017
Data de conclusão | 23-07-2019
Custo total elegível | 648.598,59 Euros
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER: 291.869,37 Euros
Obje5vos, a5vidades e resultados
A5vidades:
Presença em feiras
Site insItucional
Ações de promoção
Prospeção de novos clientes
Estratégia e ações de markeIng internacional
Novas competências e métodos de trabalho
Obje5vos:
Com o presente projeto de internacionalização, a LUIS VICENTE pretende reforçar a sua posição
nos mercados onde já atua (Espanha, Angola, Marrocos, Cabo Verde e Países Baixos), e entrar
em novos mercados (África do Sul, Brasil, Alemanha, Reino Unido, México, Colômbia, Costa
Rica, Peru, ArgenIna, Chile, França, Itália, Hong Kong, Estados Unidos e Polónia). Para além do
referido, a LUIS VICENTE tem ainda como objeIvos estratégicos: - Aumento do Volume de
Negócios, através da diversiﬁcação geográﬁca dos mercados onde atua (entrada em 15 novos
mercados); - Aumento do peso das exportações no total do Volume de Negócios; - Aumento da
qualiﬁcação dos Recursos Humanos.

