
 
  

 

 

Designação do projeto | Plano de Internacionalização da 
Arfai Ceramics Portugal 

Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-021047 e POCI-03-3560-FSE-021047 
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 
Região de intervenção | Região Centro – Aljubarrota 
Entidade beneficiária | ARFAI - INDÚSTRIA DE FAIANÇAS LDA 
 
Data de aprovação | 08-09-2016 
Data de início | 03-06-2016 
Data de conclusão | 31-10-2018 
 Custo total Elegível | 140.884,36 euros 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 61.489,47 euros (estimado) 
           FSE – 2.544,66 euros (estimado)  
   

Descrição do projeto:  
O projeto teve como principais objetivos o 
incremento do perfil de competitividade da 
empresam e a expansão do processo de 
internacionalização dos seus produtos, 
através de uma aposta na diversificação de 
mercados e na consolidação da sua posição 
nos mercados atuais. 
O projeto contemplou as seguintes ações 
principais: 
 

• Participação em feiras internacionais do setor: 

▪ Feira Homi Milano; 
▪ Feira Ambiente 2017; 
▪ Feira Ambiente 2018; 

• Prospeção e presença em mercados internacionais com a realização de viagens de 

prospeção, visitas a feiras e estudos de mercado: 

▪ Malásia (Visita à Archidex); 

▪ França (Visita à Maison et Objet); 

▪ EUA (Visita High Point Market); 

▪ Suíça; 

▪ Dinamarca; 

▪ Reino Unido (3 + Visita à Decorex); 

▪ Singapura; 
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▪ Dubai; 

▪ Noruega;  

▪ Itália (Visita Salon del Mobile); 

▪ China; 

▪ Hong Kong; 

▪ Alemanha; 

▪ Bélgica; 

▪ Holanda; 

 

• Presença na web, através da economia digital nomeadamente com a otimização do site, 

implementando uma estratégia de SEO, desenvolvimento de catálogo online e 

desenvolvimento de landing pages; 

 

• Registo Internacional de marca; 

 

• Marketing internacional com o desenvolvimento de estudos e diagnósticos e 

desenvolvimento de vídeo promocional;   

 

• Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas 

através da contratação de um técnico qualificado para a área comercial/marketing; 

 

• Certificações específicas para os mercados externos com a acreditação SMETA; 

 

• Formação Profissional – capacitação dos recursos humanos na área de "Desenvolvimento 

Comercial e Pessoal com PNL, Coaching e Liderança. 

Em termos globais os resultados do projeto foram excelentes uma vez que permitiu a 

consolidação do processo de internacionalização da ARFAI, o que se traduziu nos seguintes 

resultados: 

• Diversificação de mercados de exportação; 

• Aumento do número de clientes internacionais; 

• Aumento do volume de negócios total e internacional; 

 

 Galeria de fotos do projeto: 

 
 

 
  

 

 

Feira Ambiente 2017 | Alemanha Feira Homi Milano 2016 | Itália 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações: marketing@arfaiceramics.com  

 

 

Feira Ambiente 2018 | Alemanha Catálogo promocional 

Catálogo promocional digital 


