
 
 

Designação do projeto| Expansão internacional dos negócios 
da António Meireles 
Código do projeto| POCI-02-0752-FEDER-041678 
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e 
médias empresas 
Região de intervenção| NORTE 
Entidade beneficiária| António Meireles, S.A. 
Data de aprovação| 2019-04-09 
Data de início| 2018-10-17 
Data de conclusão| 2021-05-16 
Custo total elegível| 427.573,79 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 192.408,21 
EUR 
  
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
A ANTÓNIO MEIRELES S.A. é uma sociedade anónima, com 
sede em Paredes, que nasceu em março de 1931. A Empresa 
exerce a atividade de fabrico de eletrodomésticos e aparelhos 
não elétricos para uso doméstico. 
No ano pré-projecto, a Empresa destinava aos mercados 
internacionais mais de 35% do seu Volume de Negócios, 
apresentando um Volume de Negócios Internacional de Euro 
7.598.693,00, através da exportação para os mercados de 
Espanha, Itália e Angola. 
Tendo em vista solidificar a sua posição nos mercados 
externos, a Empresa definiu o presente projeto de 
investimento, tendo por base, entre outros, os objetivos de (i) 
apostar nos seus Recursos Humanos, (ii) aumentar as 
exportações, (iii) apostar no departamento de I&D, (iv) estar 
presente, até 2022 em 39 mercados internacionais e obter um 
IE de 36,65%, e (v) atingir, até 2022, um volume de negócios 
de 24 300 000,00€. 
Por forma a alcançar as metas preconizadas, idealizamos, 
para o projeto em apreço, um plano de ações/ investimentos 



dos quais se destacam (i) Introdução de novo método de 
organização nas práticas comerciais ou nas relações externas, 
(ii) Conhecimento de mercados externos e (iii) Prospeção e 
presença em mercados internacionais. 
A execução do projeto contribuiu ativamente para dotar a 
António Meireles S.A. de ganhos de competitividade face à 
concorrência, tendo verificado melhorias significativas em 
termos organizacionais e uma maior visibilidade em mercados 
externos, terminando o projeto com uma execução 104,96%. 
A empresa tem estabelecido internamente procedimentos que 
sistematizam a procura de clientes em mercados externos, 
estando mais preparada para concorrer no mercado global, 
competindo com as suas congéneres não apenas em 
Portugal, mas no Mundo 
Deste modo, a Empresa espera alcançar em 2022 (ano pós 
projeto) um Volume de Negócios Internacional de Euro 
8.700.000,00. 
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