Designação do projeto | INVENTA QUALIFICA
Código do projeto LISBOA-02-0853-FEDER-029310
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | INVENTA INTERNATIONAL, SA
Data de aprovação | 2017-11-06
Data de início | 2017-12-01
Data de conclusão | 2019-05-31
Custo total elegível | 113.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |

FEDER – 45 200,00 EUR

A entidade promotora delineou os subsequentes investimentos, como forma de atingir os objetivos traçados:
a) - Reforço da capacidade empresarial em atividades de inovação através do aumento do investimento empresarial
em atividades inovadoras
b) - Promover e consolidar uma estratégia de internacionalização
c) - Aumentar a notoriedade da marca e reforçar as relações institucionais ao nível internacional
d) - Apostar continuamente na melhoria e qualificação dos seus processos e serviços de forma a estar capacitada a
adaptar-se às exigências dos diferentes clientes e mercados
e) - Diversificar nos mercados
Com o plano de investimentos proposto em projeto, visa alcançar VISÃO alargar o mercado de atuação, tornando-se
uma referencia no setor de atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares para o mercado nacional e como
Missão pretende prestar um serviço de qualidade superior e inovador nas áreas de atividades jurídicas, direcionada
para as necessidades dos seus clientes.

Designação do projeto | INVENTA Global
Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-027785
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | INVENTA INTERNATIONAL, SA
Data de aprovação | 2017-11-14
Data de início | 2018-01-01
Data de conclusão | 2019-12-31
Custo total elegível | 542.360,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |

FEDER – 216 944,00 EUR

A entidade promotora delineou os subsequentes investimentos, como forma de atingir os objetivos traçados:
a) Promover e consolidar o processo de internacionalização;
b) Feiras/Exposições e Prospeção;
c) Aumentar a notoriedade da marca;
d) Presença na Web;
e) Diversificação dos mercados;
f) Marketing Internacional;
g) Introdução de novos métodos organizacionais;
h) Manter uma estrutura financeira equilibrada, conseguindo investir na criação de valor da sua atividade.
Com o plano de investimentos proposto em projeto, visa alcançar VISÃO alargar o mercado de atuação, tornando-se
uma referencia no setor de atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares para o mercado nacional e como
Missão pretende prestar um serviço de qualidade superior e inovador nas áreas de atividades jurídicas, direcionada
para as necessidades dos seus clientes.

