
 

Designação do projeto |Internacionalização das PME 

Código do projeto |NORTE-02-0752-FEDER-002701 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Globaz, S.A. 

Data de aprovação |19-11-2015 

Data de início |01-10-2015 

Data de conclusão |30-09-2017 

Custo total elegível |236.650,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia [FEDER]| 106.492,50€ 

Mantendo a filosofia ‘Customer experience’ a empresa pretende afirmar-se e expandir para 

mercados a nível internacional. A empresa irá focar soluções estratégicas para os mercado-alvo 

tendo em conta as necessidades específicas de cada um e onde de forma competitiva dará 

respostas eficazes.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Designação do projeto |Qualificação das PME 

Código do projeto |NORTE-06-3560-FSE-013997 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Globaz, S.A. 

Data de aprovação |18-02-2016 

Data de início |01-01-2016 

Data de conclusão |31-12-2017 

Custo total elegível |130.700,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia [FEDER]| 58.815,00€ 

O projeto designado de "Qualificação imaterial e competitiva no segmentos de atividade de 

marketing e design industrial de produto", com enquadramento nas Tipologias da Inovação 

Organizacional e Gestão, Economia digital e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

Criação de marcas e design e Qualidade, visa capacitar tecnologicamente a GLOBAZ,SA de forma 



a reforçar as suas capacidades de organização e gestão com o objetivo de aumentar e melhorar 

a sua capacidade de resposta no mercado global, nomeadamente nas suas áreas de negócios 

relacionadas com o marketing digital, o design de produto e o design gráfico. O projeto 

encontra-se em fase de encerramento. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Designação do projeto |Internacionalização de I&D – Projetos Individuais 

Código do projeto |NORTE-01-0247-FEDER-016644 

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

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Globaz, S.A. 

Data de aprovação |17-01-2017 

Data de início |07-12-2015 

Data de conclusão |06-12-2017 

Custo total elegível |125.996,52€ 

Apoio financeiro da União Europeia [FEDER]| 62.998,26€ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Designação do projeto |Internacionalização de I&D – Projetos Individuais 

Código do projeto | NORTE-01-0247-FEDER-038656 

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

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Globaz, S.A. 

Data de aprovação | 03-08-2018 

Data de início | 06-03-2018 

Data de conclusão | 05-03-2020 

Custo total elegível | 99.000€ 

Apoio financeiro da União Europeia [FEDER]|49.500€ 

A participação da Globaz em projetos Europeus é uma prática que a empresa quer manter e que 

faz parte da sua estratégia de crescimento e internacionalização. Com este projeto de 



Internacionalização I&D, a Globaz pretendeu aumentar a sua capacidade de concorrer a projetos 

do Horizon2020 alargando as áreas de atuação e a tipologia de projetos. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Designação do projeto |NÚCLEOS DE I&D - PROJETOS INDIVIDUAIS 

Código do projeto | NORTE-01-0247-FEDER-045094 

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

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Globaz, S.A. 

Data de aprovação | 12-09-2019 

Data de início | 01-07-2019 

Data de conclusão | 30-06-2021 

Custo total elegível | 239.909,03€ 

Apoio financeiro da União Europeia [FEDER]| 119.954,52 

Criação de um Núcleo de I&DT com o intuito de dotar a Globaz da capacidade de fornecer uma 

solução global para e-Commerce e CMS assente em tecnologia própria com foco na criação de 

conteúdos específicos e apoiada por métricas analíticas para suporte à decisão de negócio e 

melhorias de conversão. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Designação do projeto | Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados 

Código do projeto | NORTE-06-3559-FSE-000040 

Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 

mobilidade laboral 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária |Globaz, S.A. 

Data de início | 09-09-2019 

Data de conclusão | 01-05-2022 

Custo total elegível | 162.022,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia [FSE]| 81.011,25€ 

 


