Designação do projeto: Investimento em fatores dinâmicos de competitividade associados à qualificação interna da
CELFINET
Código do projeto: LISBOA-02-0853-FEDER-038578
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Lisboa
Entidade beneficiária: CELFINET - CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LDA.
Data de aprovação: 23-08-2018
Data de início: 05-03-2018
Data de conclusão: 04-03-2020
Custo total elegível: 578.290,09 € (quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa euros e nove
cêntimos)
Apoio Financeiro da União Europeia:
▪

FEDER - 231.316,04 € (duzentos e trinta e um, trezentos e dezasseis euros e quatro cêntimos)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
•

Diversificação de Clientes – garantir vendas para, pelo menos, 25 novos clientes Telcos, que não
pertençam ao Grupo Vodafone, acumulados de 2018 até 2021;

•

Diversificação Mercados Internacionais – obter vendas internacionais até 2021, em pelo menos
10 novos mercados geográficos internacionais;

•

Volume de Negócios Global – alcançar um volume de negócios de, pelo menos, 16 milhões de
euros no final de 2021;

•

Volume de Negócios Internacional – represente 14 milhões de euros em 2021, ou seja, um peso
de pelo menos de 88% no volume de negócios global;

•

Peso da Venda dos Produtos – proporcionando 2,5 milhões de euros de vendas em 2021, ou
seja, representando 16% do volume de negócios da CELFINET;

•

EBITDA/Volume de Negócios – obter um rácio de 42% no final de 2021;

•

Equipa Comercial Internacional – aumentar a equipa do Departamento de Vendas Internacional
de modo a que tenha 7 elementos dedicados às vendas no mercado global (internacional);

•

I&D – intensificar a atividade de I&D interna, de forma a continuar a desenvolver soluções de
elevado valor acrescentado para as empresas Operadoras de Telecomunicações Móveis, mais 2
soluções até final de 2021;

•

Implementar e Certificar a ISO 27001 até ao final de 2019

