
 

 

 

Designação do projeto Acustek Global

Código do projeto CENTRO-02-0752-FEDER-020426

Região de intervenção CENTRO

Entidade beneficiária ACUSTEKPRO - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE ISOLAMENTO LDA

Data de aprovação 03-11-2016

Data de início 19-12-2016

Data de conclusão 18-12-2018

Custo total elegível 576.150,00 €

Apoio financeiro FEDER 259.267,50 €

Resumo do Projeto

No âmbito deste projeto, a Acustekpro prevê alargar a sua prestação de serviços ao mercado 

internacional, apostando:

a) Na expansão de mercados onde já detém vendas diretas: França e Dinamarca;

b) Na diversificação de mercados onde tem vendas indiretas ou ainda não explorados: 

Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Suécia, Noruega, Espanha, Alemanha, Estados 

Unidos e Israel.



 

 

 

Designação do projeto Projeto de qualificação da Acustekpro

Código do projeto CENTRO-02-0853-FEDER-020422

Região de intervenção CENTRO

Entidade beneficiária ACUSTEKPRO - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE ISOLAMENTO LDA

Data de aprovação 27-02-2017

Data de início 01-04-2017

Data de conclusão 2019-03-30

Custo total elegível 65.000,00 €

Apoio financeiro FEDER 29.250,00 €

Resumo do Projeto

No âmbito do projeto identificado a akustekpro prevê alargar a sua prestação de serviços ao 

mercado internacional, apostando na sua qualificação interna ao nível dos seguintes fatores 

críticos de competitividade:

- Inovação organizacional e gestão;

- Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC);

- Criação de marcas e design;

- Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processo;

- Qualidade.



 

 

Designação do projeto
Acustek INOV

Código do projeto
CENTRO-02-0853-FEDER-023196

Região de intervenção
CENTRO

Entidade beneficiária
ACUSTEKPRO - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE ISOLAMENTO LDA

Data de aprovação
24-03-2017

Data de início
01-04-2017

Data de conclusão
30-01-2019

Custo total elegível
341.538,46 €

Apoio financeiro FEDER
204.923,08 € (reembolsável)
102.461,54 € (Isenção de reembolso)

Resumo do Projeto

O projeto visa aumentar a capacidade produtiva da empresa. Para isso, a Acustekpro irá 

investir na expansão das instalações atuais passando de uma área fabril de 1.500 m2 para 3.000 

m2 e irá adquirir equipamentos e tecnologia que permitirá reduzir tempos de fabrico e por 

conseguinte, aumentar a capacidade de produzir mais.


