
 
 
 

   
 

Projeto SI Internacionalização 

 

Designação: Build a boat & Sail away 

Código: CENTRO-02-0752-FEDER-043377 

Objetivo Principal:  Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Centro 

Entidade Beneficiária: Planus Nautica Nazaré, Lda 

 

Data de Aprovação do Projeto: 15/07/2019 

Data de Início do Projeto: 01/07/2019 

Data de Conclusão do Projeto: 30/06/2021 

Custo Total Elegível: EUR 388.640,00 

Apoio Financeiro da União Europeia: EUR 174.888,00 

 

Descrição do Projeto: 

A Planus Nautica Nazaré pretende promover a presença nos mercados internacionais, através da prospeção e da aposta 

em ferramentas de marketing digital, outbound e inbound, aproveitando o aumento da procura de atividades náuticas 

e a notoriedade internacional da Nazaré. Os objetivos do projeto são os seguintes: 

1. Atingir um Volume de Negócios na ordem dos EUR 1,3 milhões em 2022, dos quais 40% são vendas internacionais; 

2. Aposta no lançamento da empresa no canal online, através da economia digital, impulsionado pelo inbound 

marketing não descurando do outbound marketing; 

3. Ganhos de notoriedade da empresa, através da implementação de uma estratégia de comunicação digital, 

integrada e de alcance global nos mercados: França, Espanha e Reino Unido; 

4. Reforço das competências comerciais e digitais da equipa, através de novas contratações, nomeadamente de 

quadros altamente qualificados e especializados; 

5. Tornar-se uma empresa de referência no seu setor, através do reforço do seu posicionamento no mercado, do 

desenvolvimento de soluções customizadas e inovadoras e consequente entrada em novos segmentos de 

mercado, e na diversificação e qualificação dos mercados internacionais. 



 
 
 

   
 

Projeto SI Inovação Produtiva 

 

Designação: BOATS 4.0 

Código: CENTRO-02-0853-FEDER-044404 

Objetivo Principal:  Reforçar a Competitividade das PME 

Região de Intervenção: CENTRO 

Entidade Beneficiária: PLANUS NAUTICA NAZARÉ, LDA 

 

Data de Aprovação do Projeto: 12-08-2019 

Data de Início do Projeto: 02-08-2019 

Data de Conclusão do Projeto: 01-08-2021 

Investimento Total Elegível: EUR 1.353.928,74 

Apoio Financeiro da União Europeia: EUR 369.305,40 

Empréstimo Garantido: EUR 369.305,40 

 

Descrição do Projeto: 

Este projeto visa capacitar a empresa no desenvolvimento e fabrico de produtos de valor acrescentado e, em 

paralelo, implementar tecnologias no âmbito da indústria 4.0, automatizando todo o processo produtivo, 

além de captar e corresponder às tendências e às necessidades dos mercados. Apresenta como objetivos os 

seguintes: 

1. Obter um Volume de Negócios na ordem dos EUR 1,4M em 2023, sendo 65% direcionado aos mercados 

externos; 

2. Ganhar notoriedade nos mercados de França, Espanha e Reino Unido; 

3. Criar equipa especializada na conceção, design e produção de produto de elevada qualidade, 

contratando recursos humanos qualificados ao nível da engenharia da qualidade, da conceção e da 

produção, e, também, da prospeção comercial; 

4. Tornar-se uma empresa de referência no seu setor, tendo como estratégia a aposta na inovação, a 

ampliação da oferta dos seus serviços e o controlo e racionalização do processo produtivo; 

5. Apostar na digitalização e automatização de processos para uma utilização mais inteligente dos recursos 

humanos e de maior rapidez e eficiência nas operações. 
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