Designação do projeto | Projeto de Internacionalização da SIRE
Código do projeto |CENTRO-02-0752-FEDER-019704
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SIRE – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO, LDA

Data de aprovação |03-11-2016
Data de início |01-08-2016
Data de conclusão | 30-07-2019
Custo total elegível |260.364,70 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 113.019,62 EUR
Objetivos: O promotor visa uma abordagem de lançamento de novos produtos e uma extensão de
mercado prevendo assim a penetração em diversos mercados internacionais.
Atividades:
- Conhecimento de mercados externos através da presença em feiras internacionais como expositor
com o objetivo de criar contactos com potenciais clientes;
- Presença na web, através da economia digital nomeadamente com a reestruturação do seu website
em termos de idiomas, conteúdo e imagem, tornando-o numa plataforma de interação direta com os
clientes;
- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas através do registo internacional da marca
"SIRE CHILLERS";
- Prospeção e presença em mercados internacionais com a realização de viagens de prospeção aos
mercados alvo, os que já atua e os que pretende penetrar;
- Marketing Internacional através do desenvolvimento de um Estudo de Viabilidade;
- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas
nomeadamente com a contratação de 1 quadro técnico altamente qualificado responsável pela área
do Marketing sustentando a estratégia de internacionalização, reforçando a área comercial;
- Certificações específicas para os mercados externos, nomeadamente do Sistema de Gestão da
Qualidade pela ISO 9001.
Resultados esperados/atingidos:
* Conceber produtos inovadores e diferenciadores;
* Introdução de novas abordagens de marketing e comerciais;
* Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade e certificação pela ISO9001;
* Aumentar continuamente o volume de vendas;
* Entrada num nicho de marcado das obras públicas e construção civil através do fabrico de Chillers para
Aplicação de Betão Refrigerado.

Designação do projeto | Criação de uma Nova Unidade Produtiva
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-018457
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SIRE – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO, LDA

Data de aprovação |19-10-2016
Data de início |15-08-2016
Data de conclusão | 14-08-2019
Custo total elegível |225.943,40 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 129.590,04 EUR
FSE – 6.972,00 EUR
Objetivos: O projeto visa construir uma nova unidade fabril e aumentar a capacidade produtiva da
empresa, pelo facto das atuais instalações não terem espaço suficiente para a produção.
Atividades:
- Construção de um novo pavilhão fabril
- Aquisição de máquinas e equipamentos produtivos
- Equipamentos informáticos
- Softwares de gestão
- Diversos estudos e diagnósticos
Resultados esperados/atingidos:
* Aumento da capacidade instalada, dando de forma eficiente, resposta às solicitações dos seus clientes.
* Reforço da competitividade da empresa
* Aumento da carteira de clientes internacionais
* Penetração em novos mercados internacionais
* Reforço da capacidade interna para o desenvolvimento de novo produto Chillers para aplicação de
betão refrigerado
* Conquista de novo segmento de mercado: empresas de construção civil e de obras públicas

