
 
 

Designação do projeto | Energia e Eficiência Internacional 

Código do projeto | ALT20-01-0752-FEDER-025176 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Alentejo 

Entidade beneficiária | ONSUN ENERGY SOLUTIONS, LDA 

Data da aprovação | 29-03-2017 

Data de início | 04-03-2017 

Data de conclusão | 03-03-2019 

Custo total elegível | 264.543,75€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 119.044,69€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 0€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

Projeto apoiado e financiado pelos Fundos da União Europeia no âmbito do Sistema 

de Incentivos SI Qualificação e Internacionalização. 

A empresa Onsun Lda., foi constituída em 2014, e tem como objeto social a prestação 

de serviços de consultoria e formação nas áreas de engenharia do ambiente, das 

energias renováveis e da ecoeficiência, a investigação, desenvolvimento e 

comercialização de tecnologias nas referidas áreas, bem como o desenvolvimento de 

outras atividades acessórias ou relacionadas com aquelas. 

A empresa apresentou um projeto ao sistema de incentivos Portugal 2020 

Internacionalização, visando internacionalizar os seus serviços. 

É inquestionável o contributo do presente projeto para um fator dinâmico da 

competitividade: a Internacionalização. 

Para tal, a empresa irá realizar um conjunto de ações em mercados, onde pretende 

iniciar o seu processo de internacionalização, de forma a dar a conhecer as suas 

marcas, com o objetivo de captar novos clientes. Os mercados são Espanha, Polónia, 

França e Reino Unido. 



 
 
A estratégia de promoção nestes mercados assenta num conjunto de ações, 

designadamente conceção de um plano de marketing internacional, um estudo de 

mercado internacional, um plano de comunicação, execução de campanhas de 

marketing digital, conceção de material promocional e material de exposição, 

participação em feiras e seminários internacionais, ações de prospeção e por último a 

contratação de um técnico para implementação e gestão do projeto. 

Todos estes investimentos, imprimem uma competitividade irrefutável na empresa. 

 

 

 

Resultados já atingidos |  

• Criado o posto de trabalho para um quadro técnico superior; 

• Cumprida a taxa de internacionalização definida. 

  

TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

100%


