
Designação do projeto | Reforço da competitividade da empresa e presença nos 
mercados externos  
Código do projeto |LISBOA-02-0752-FEDER-020440  
Objetivo principal| Reforçar o processo de Internacionalização da Empresa 
Região de intervenção |Lisboa 
Entidade beneficiária | ULTRA-CONTROLO – Projetos Industriais, Lda 

Data de aprovação | 31 de Outubro de 2016 
Data de início | 23 de Maio de 2016 
Data de conclusão | 22 de Maio de 2019 
Custo total elegível |330 964,99€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER –  132.386,00€   
   
No âmbito do sistema de incentivos às empresas, a ULTRA-CONTROLO – Projetos 

Industriais, Lda., executou um projeto individual de internacionalização com o n.º LISBOA-

02-0752-FEDER-020440. Este projeto foi financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do 

Programa Operacional Regional de Lisboa, contando com um orçamento total aprovado de 

330.964,99€, sendo que 132.386,00€ eram provenientes do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional na modalidade de incentivo não reembolsável.  

A ULTRA-CONTROLO visou, com este projeto, reforçar o seu processo de 

internacionalização para vários mercados internacionais, melhorando a sua capacidade de 

atração nos mercados externos e ao, mesmo tempo, reforçar os seus fatores de 

competitividade e capacidade exportadora.  

No âmbito deste projeto foram realizadas ações tais como viagens de prospeção a 17 

mercados, participação nas feiras internacionais de Expohospital (Chile), Tecnosalud (Peru) 

e Medica (Alemanha), visita de potenciais clientes estrangeiros de 6 mercados à empresa, 

estudo de viabilidade económica e financeira, participações em congressos e impressão e 

tradução de material promocional, que visaram reforçar a presença da ULTRA-CONTROLO 

e aprofundar o conhecimento existente sobre os mercados internacionais.  

 

Cofinanciado por: 



 

 

 

 

Designação do projeto |Inovação Produtiva - Ultra Controlo 

Código do projeto |LISBOA-02-0853-FEDER-049244 

Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção |Lisboa 

Entidade beneficiária | Ultra Controlo - Projectos industriais Lda. 

 

Data da aprovação |24-05-2021 

Data de início |15-05-2020 

Data de conclusão |14-05-2022 

 

Custo total elegível |518.098,35 € 

Apoio financeiro da União Europeia |103.619,67 € 

Apoio financeiro público nacional/regional |Não aplicável 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Com este projeto a Ultra Controlo pretende criar um novo estabelecimento que albergará 
uma nova linha de montagem das centrais geradoras de oxigénio em contentores, onde 
serão realizadas todas as fases de montagem desde a preparação dos contentores com 
todas as suas alterações estruturais necessárias para suportar os equipamentos e as suas 
interligações, sendo possível movimentar contentores entre fases de produção tornando 
todo o processo mais rápido. 

 



 

 

 

 

Designação do projeto | Internacionalização - Ultra Controlo 

Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-047754 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção |Lisboa 

Entidade beneficiária | Ultra Controlo - Projectos industriais Lda. 

 

Data da aprovação |28-04-2021 

Data de início |01-05-2021 

Data de conclusão |30-04-2023 

 

Custo total elegível |280.746,41 € 

Apoio financeiro da União Europeia |112.298,56 € 

Apoio financeiro público nacional/regional |Não aplicável 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Pretende-se com este projeto diversificar os mercados internacionais reduzindo o grau de 
concertação de grande parte das exportações da empresa em poucos mercados, 
diminuindo assim o seu grau de dependência e consolidando a sua posição nos mercados 
externos. 

O projeto prevê as seguintes atividades: 

- Presença em Feiras internacionais; 

- Prospeção e presença nos mercados externos; 

- Ações de Marketing Internacional; 

- Economia digital; 

- Certificações específicas para Peru e Arabia Saudita; 

- Contratação Novos RH para equipa comercial; 

 


