Designação do projeto: Projeto de inovação de produto, para posicionamento da GPTECH – Technology Centre,
S.A.como player fabricante internacional de soluções de fila de espera.
Código do projeto: LISBOA-02-0853-FEDER-022734 e LISBOA-05-3560-FSE-022734
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Lisboa
Entidade beneficiária: GPTECH - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.
Data de aprovação: 2017-07-12
Data de início: 15-03-2017
Data de conclusão: 14-09-2018
Custo total elegível: 1.085.481,46 Euros (um milhão, oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um
euros e quarenta e seis cêntimos)
Apoio Financeiro da União Europeia:
FEDER - 542.076,61 Euros (quinhentos e quarenta e dois mil, setenta e seis euros e sessenta e um
cêntimos)
FSE - 664,13 Euros (seiscentos e sessenta e quatro euros e treze cêntimos)
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Volume de Negócios total – alcançar um volume de negócios de 9,677 milhões € no final de
2019;
Volume de Negócios Internacional – represente, pelo menos, 6,855 milhões € em 2019, ou seja,
um peso de 71% de volume de negócios total;
Diversificação de mercados internacionais, setores de internacionalização, dimensão de
projetos, parceiros;
Equipa Comercial Internacional – aumentar o departamento Comercial Internacional, com, pelo
menos, 2 novos RH dedicados à função comercial nos mercados-alvo externos, até final de 2019;
I&D – renovar a equipa técnica por forma a dota-la de novas competências para o
desenvolvimento de novas soluções e intensificar a atividade de I&D interna;
EBITDA/Volume de Negócios – obter um rácio de 21% no final de 2019;
Certificações: certificar os novos modelos junto das entidades competentes, de acordo com
segmento target, para a obtenção da marca CE (Europa) e UL (mercado EUA);
Valor Acrescentado Bruto – VAB em 2019 de 4.315.951,92 Euros;
Criação de 34 Postos de Trabalho qualificados em 2019;
Trabalhadores que se considerem mais aptos para a inovação e gestão após a frequência da
formação.

