Designação do projeto: PROJETOS INDIVIDUAIS – Internacionalização - Sinuta@World
Código do projecto: POCI-02-0752-FEDER-013396
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: Sinuta, S.A.

Data da aprovação: 26/01/2016
Data de início: 27/09/2015
Data de conclusão: 30/09/2018
Custo total elegível: 433.520,00 euros
Apoio financeiro da União Europeia: 195.084,00 euros
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
O presente projeto tem como objetivo realizar um conjunto de investimentos organizacionais e de
promoção e prospeção da empresa e do seu negócio, em vários domínios imateriais, com o objetivo de
promover a competitividade da empresa e a sua comunicação e afirmação no mercado nacional e
global. Deste modo, estabelece-se um conjunto de indicadores, responsabilidades e objetivos
específicos que se propõe alcançar:
- Incremento das atividades de investigação e desenvolvimento e da cooperação com entidades
empresariais e não empresariais do sistema I&I no horizonte do presente projeto (2018);
- Desenvolver a presença no mercado internacional mediante um cuidado plano de internacionalização,
com participação em feiras internacionais e ações de prospeção direta nos mercados-alvo,
nomeadamente na Europa, África, América do Sul, Central e Norte;
- Alcançar uma quota de mercado mundial na ordem dos 20% até 2018;
- Aumentar os recursos humanos de 186 para 191, até 2018;
- Atingir um volume de negócios no ano de pós-projeto (2018) de 23,1milhões de euros;
- Crescimento do Volume de Negócios internacional, atingindo um valor de 21,7 milhões de euros;
- Atingir um rácio de exportações na ordem dos 94% no ano pós-projeto (2018);
- Conquistar resultados líquidos na ordem dos 1,3 milhões de euros no ano pós-projeto (2018).

Designação do projeto |Inovação produtiva
Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-033167
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção |Centro
Entidade beneficiária |Sinuta, S.A.

Data de aprovação |24-11-2017
Data de início |2017-06-28
Data de conclusão |2019-06-27
Custo total elegível |€2.526.015,57
Apoio FEDER |€1.246.932,79

Descrição (objetivos, atividades, resultados)
O presente projeto, visa o reforço das competências técnicas e tecnológicas da empresa ao
nível do fabrico de antenas parabólicas e antenas elípticas para serviços televisivos, que ainda
apresentam potencial de crescimento nos países menos desenvolvidos e zonas remotas,
apostar no desenvolvimento de tecnologia de acesso à internet, através de antenas
parabólicas, elípticas e planas eletronicamente orientadas (a médio-prazo), desenvolver
soluções progressivamente mais completas e agregadoras de valor de infraestruturas para
redes de telecomunicações em fibra ótica, segmento substituto das telecomunicações por
satélite, visando o acréscimo da sustentabilidade da empresa e a diversificação dos seus
mercados de atuação.

