


 
 

Projeto Nº POCI-02-0752-FEDER-002301 

Designação do projeto | Diversificação de Mercados Internacionais da Mercatus 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos| PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Centro - Águeda 

Entidade beneficiária | Refrigeração e Estruturas Metálicas Alagoa SA. 

 

Data de aprovação | 2015-10-26 

Data de início | 2015-05-23 

Data de conclusão | 2018-05-22 

Custo total elegível | 351.787,62EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER –158.304,43EUR 

 

Síntese do Projeto: 

No decurso do presente projeto e através dele a MERCATUS prevê 

alcançar os seguintes objetivos estratégicos: 

- Lançar no mercado o novo modelo armário de refrigeração/abatedor de 

temperatura, bem como a nova bancada escandinava de congelação, 

entre outros produtos;  

- Lançar no mercado uma nova gama de armários e bancadas de refrigeração de alta eficiência; 

- Diversificar a estratégia comercial e de marketing, por via da adoção de novas ferramentas de 

marketing e de novas formas de promoção, comunicação e divulgação; 

- Contribuir para a criação de emprego ativo na região, através da contratação de 15 novos 

colaboradores com o presente projeto, 11 dos quais altamente qualificados 

- Reforçar a componente de internacionalização da Empresa, consolidando a sua posição nos 

mercados externos onde já atua. 





 

 

 

Projeto nº POCI-02-0853-FEDER-019941 / POCI-03-3560-FSE-019941 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos Qualificação PME – Projetos Individuais 

Reforço das Capacidade de Organização e Gestão da MERCATUS e Qualificação do seu Capital 

Humano 

Localização: Centro - Águeda 

Custo total elegível  111.369,26€ 

Apoio financeiro da UE  FEDER - 51.346,73€ 

FSE - 4.922,26€ 

 

Síntese do projeto: 

Com este projeto a MERCATUS visa realizar investimentos em 

várias áreas chave para o reforço da sua qualificação e 

competitividade, concretamente: 

- Inovação organizacional e gestão: Investimento num Estudo 

Ambiente Organizacional; 

- Economia digital e tecnologias de informação e comunicação 

(TIC): Investimento no desenvolvimento de um novo website e 

num novo Configurador Online; 

- Criação de marcas e design: Investimentos na criação e Registo 

de uma nova marca internacional; 

- Qualidade: Investimentos na implementação da transição para 

os novos referenciais da Qualidade e Ambiente e na auditoria de 

certificação do Sistema Integrado de Qualidade e Ambiente e destes sistemas decorrentes 

necessidades de investimentos com Ensaios IEE e Testes de Ruído. 
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Designação do projeto | MERCATUS OPERATIONAL EXCELLENCE - Projeto de excelência 

operacional e diversificação tecnológica de produto 

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-043173 

Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME 

Região de Intervenção | Centro - Águeda 

Entidade beneficiária | REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS D'ALAGOA, S.A. 

 

Data de aprovação | 2019-08-12 

Data de início | 2018-12-06 

Data de conclusão | 2020-03-31 

Custo total elegível | 798.950,00 

Apoio financeiro da União Europeia FEDER | 179.763,75€ 

 

Síntese do projeto: 

O presente projeto visa aumentar da capacidade instalada da MERCATUS, 

através da aquisição e instalação de novos equipamentos e tecnologias e 

otimização das práticas produtivas por via da aposta concertada em 

ferramentas baseadas na indústria 4.0. Este projeto visa ainda o 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos no mercado global, 

mais eficientes do ponto de vista energético e ecológico e a aplicação de 

procedimentos ergonómicos no design dos seus produtos bem como no 

ambiente de trabalho, de forma a diminuir o cansaço e otimizar a 

capacidade produtiva e a segurança dos seus colaboradores.  



 

 

 

Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-042293 

Designação do projeto | MERCATUS 2020 - Reforço do posicionamento no mercado global 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Sistema de Incentivos Internacionalização das ME 

– Internacionalização das PME 

Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME 

Região de Intervenção | Centro - Águeda 

Entidade beneficiária | REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS D'ALAGOA, S.A. 

 

Data de aprovação | 2019-12-03 

Data de início | 2018-11-01 

Data de conclusão | 2022-09-30 

Custo total elegível | 648.003,75 

Apoio financeiro da União Europeia FEDER | 9€601,6 291  

Síntese do projeto, Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O presente projeto de investimento tem como propósito fundamental 
suportar a estratégia de crescimento da MERCATUS, assumindo-se como 
líder de mercado na produção de equipamentos de refrigeração. 

Este projeto tem como principais objetivos estratégicos os seguintes: 

1. Incrementar o volume de vendas internacionais; 

2. Aumentar a comercialização de produtos de marca própria, de maior 
valor acrescentado para a Empresa; 

3. Promover internacionalmente os resultados de atividades de I&D que 
a Empresa tem desenvolvido nos últimos anos. 

 


