
 
 

 

Designação do Projeto | Posicionamento digital nos mercados da GRANITOS 

NDRL 

Código do Projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-036436  

Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias 

Empresas. 

Região de Intervenção | Centro 

Entidade Beneficiária | GRANITOS NDRL, UNIPESSOAL LDA 

 

 

Data de Aprovação | 2018-03-13 

Data de Início | 2018-04-24 

Data de Conclusão | 2019-04-23 

Custo Total Elegível | 10.000,00€ 

Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 7.500,00€ 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |  

 

GRANITOS  NDRL  adquiriu  os  serviços  de consultoria com vista à identificação 
de uma estratégia conducente à adoção de tecnologias e processos associados à 
indústria 4.0. As atividades contratadas deverão ter como objetivo central a 
introdução da empresa no «meio digital». Sem presença, a empresa vê com bons 
olhos a introdução da comercialização online a par da entrada em novos mercados 
estrangeiros. 



 
 
 

 

Designação do Projeto | Internacionalização da GRANITOS NDRL 

Código do Projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-036227 

Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias 

Empresas 

Região de Intervenção | Centro 

Entidade Beneficiária | GRANITOS NDRL, UNIPESSOAL LDA 

 

 

Data de Aprovação | 2018-04-26 

Data de Início | 2018-06-09 

Data de Conclusão | 2019-06-08 

Custo Total Elegível | 13.330,00€ 

Apoio Financeiro da U.E. | 9.999,75€ 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |  

A GRANITOS NDRL foi constituída em 2013, transforma os granitos que não têm 

qualidade noutro tipo de aplicações: pedras para lancis; cubos de dimensões 

variadas para calçada; cubetas de dimensões variadas para calçada; paralelos de 

dimensões variadas para calçada; patelas de dimensões variadas; perpianho para 

muros. 



 
 
 

Com o projeto, pretendeu-se contratar serviços de consultoria para a realização de 

um diagnóstico e de um plano de prospeção para captação do interesse de agentes 

do setor da construção, bem como sectores relacionados, que estejam presentes 

no mercado espanhol. 

Espera-se assim que, numa primeira fase, a empresa fique preparada para se 

apresentar no mercado externo e que, na segunda, estabeleça o contacto direto 

com os potenciais clientes ou importadores. 

 


