
Designação do projeto | Acelerar Exportações - Reforço da Presença da Arquinew em África

Código do projeto |CENTRO-02-0752-FEDER-071465 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção | Centro

Entidade beneficiária | ARQUINEW - ARQUITECTURA E PROJECTOS LDA

Data de aprovação | 07-01-2021

Data de início | 30-12-2020

Data de conclusão | 29-12-2022

Custo total elegível | 136.798,00€

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER- 61.559,10€

Objetivos, atividades e resultados esperados

Com  o  presente  projeto  de  internacionalização  a  ARQUINEW  pretende  penetrar  8  novos
mercados, nomeadamente Namíbia, Ruanda, Cabo Verde, Angola, Nigéria, Mali, Guiné-Bissau
e Gâmbia, sendo que para o efeito serão realizadas um conjunto de visitas de prospeção. A
atividade  da  empresa  passa  pela  elaboração  de  projetos  de  arquitetura,  serviços  de
fiscalização,  construção  civil  e  ainda  o  comércio  de  uma  variedade  de  produtos  afetos  à
construção e serviços de decoração, sendo que no ano pós-projeto espera-se alcançar um
volume  de  negócios  de  653.655,74€,  representando  a  intensidade  de  exportações  uma
percentagem de 72,36%.



 
 

 

 

Designação do Projeto: ARQUINEW - Plano de internacionalização 2016 / 2018 

PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-021118 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: ARQUINEW - ARQUITECTURA E PROJECTOS LDA 

 

Data de aprovação: 03-11-2016 

Data de início: 22-06-2016 

Data de conclusão: 20-06-2019 

Custo total elegível: 262.357,03€ 

Apoio financeiro da UE: 118.583,02€ | FEDER: 117.120,42€; FSE: 1.462,60€ 

 

Descrição do projeto: 

A ARQUINEW apresenta um plano de internacionalização que dá sustentabilidade à sua estratégia 

de consolidação em mercados atuais e diversificação de mercados com foco na inovação e 

diferenciação das soluções Arquinew. Este plano fortalece o posicionamento na cadeia de valor 

alargada da empresa, promove a visibilidade e notoriedade da marca ARQUINEW em mercado e 

cadeia de valor internacional e reforça a sua competitividade através de uma presença mais ativa no 

mercado global. 

 

Objetivos/Resultados esperados:  

− Diversificar mercados de atuação 

− Aumentar o volume de exportações 

− Ganhar quota em mercados onde a empresa já se encontra implantada 

− Criar contactos e sinergias com agentes locais 

− Aumentar a visibilidade e notoriedade internacional da marca ARQUINEW 

− Promover a sua competitividade e sustentabilidade no mercado global 

 



CRIATIVIDADE
de estilo prátic e
com foco na resolução de problemas

EXPERIÊNCIA
de projectos de arquitectura, comprovada 
por obras realizadas nas mais variadas
áreas de negócio

RIGOR E QUALIDADE
no controlo de prazos e
no produt

PROFISSIONALISMO
num serviço credível
que acrescenta valor e qualidade

CONCEITOS DE ARQUITETURA 
E CONSTRUÇÃO

Arquitetura

Participação 
Participation
FIC 2016

Participação 
Participation 
FACIM 2016

Architecture

Engenharia
Engineering

Focusing on problem solving

Of architecture projects, proven by works carried 
out in the most varied
business area

Control of deadlines and

In a credible service
Which adds value and quality

CREATIVITY

EXPERIENCE

RIGOR AND QUALITY
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Construção Civil
Civil Construction

Gestão de Projetos
Project Management

Design de Comunicação
Communication Design

Iluminação e materiais
Lighting and Materiais

projectos 
DE ARQUITECTURA
2D 3D De Execução 2D 3D

PROJECTOS DE
ENGENHARIA de especialidades

Projectos de:
Estabilidade
Electricidade
Instalações de Gás
Águas e Esgotos
Pluviais
Arranjo de Exteriores
Instalações Telefónicas e Telecomunicações
Estudo de Comportamento Térmico
Instalações Electromecânicas
Segurança Contra Incêndios
Acústica

Projects of:
Stability
Electricity
Gas installations
Waters and Sewers
Pluvial
Outdoor Arrangement
Telephone and Telecommunications Facilities
Thermal Behavior Study
Electromechanical Installations
Fire Safety
Acoustics

PROJECTS OF
SPECIALTY ENGINEERING

Projects
OF ARCHITECTURE

Of execution



Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos 
Ceramic Flooring & Coatings



Revestimento com papel de parede e tinta 
Wall coating with wallpaper and paint

Sanitários
Sanity Ware


