
 

  

 

Designação do projeto | DOSAPAC - Qualificação  

Código do projeto |NORTE-02-0853-FEDER-025563  

Objetivo principal| Projeto de qualificação – dotação de meios e ferramentas 

de marketing e gestão adequadas para que a promotora possa dar 

continuidade ao seu processo de expansão e internacionalização.  

Região de intervenção |NORTE  

Entidade beneficiária |DOSAPAC – AUTOMAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.  

Data de aprovação | 2017-08-03  

Data de início | 2017-06-01   

Data de conclusão | 2019-05-31  

Custo total elegível |105,000,00 EUR  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 47,250,00 EUR  

Com o presente projeto a DOSAPAC pretende efetuar 

investimentos em diferentes áreas, sendo que todos 

eles contribuem para a implementação do seu 

projeto de expansão e de internacionalização:  

- Inovação organizacional;  

- Criação de Marcas e Design;  

- Economia digital e TIC  



  
Designação do projeto | EXPANSÃO INTERNACIONAL E ESTRATÉGICA  

DA DOSAPAC SA  

Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-013828  

Objetivo principal| SI Qualificação e Internacionalização - PME - Proj.  

Individuais  

Região de intervenção | Norte  

Entidade beneficiária | DOSAPAC - AUTOMAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.  

Data de aprovação | 2016-01-26  

Data de início | 2015-12-14  

Data de conclusão | 2017-09-18  

Custo total elegível | 353.950,00 €  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 159.277,50 €  

Os objetivos estratégicos que a Dosapac pretende atingir são uma quota de 
exportação de 80%, mantendo presença nos principais mercados onde já 
efetua vendas (Portugal e Angola). Diversificar a sua atividade para 
mercados internacionais nos quais não registou vendas no préprojeto, 
nomeadamente Europa e CPLP, implementando uma política sólida de 
parcerias nacional e internacional, com empresas especializadas do sector. 
Registar a marca Dosapac Alliance a nível internacional e aumentar o 
reconhecimento internacional da marca Dosapac/ Dosapac Alliance na web 
e na imprensa, bem como aumentar o número de produtos 
Dosapac/Dosapac Alliance certificados;  
Aumentar a presença de produtos Dosapac/ Dosapac Alliance em Países 
Tropicais e aumentar a experiência da equipa da Dosapac ao nível de 
recursos humanos especializados em Internacionalização.  
  

  

 


