
 

Designação do projeto: Internacionalização da ACD PRINT nas áreas de edição e produtos gráficos, 
adoção do canal web e adoção de e-business nas práticas comerciais 

Código do projeto: LISBOA-02-0752-FEDER-021660 

Obje6vo principal: Reforçar a compe66vidade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Lisboa 

En6dade beneficiária: ACD PRINT, SA 

Data de aprovação: 31-10-2016 

Data de início: 18-04-2016 

Data de conclusão: 20-10-2019 

Custo total elegível: 324.679,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 129.871,60 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional: 0, 00 EUR 

Obje6vos, a6vidades e  
resultados esperados/a6ngidos 

O presente projeto de inves6mento da ACD PRINT surge da necessidade sen6da pela empresa 
de internacionalizar a sua a6vidade como estratégia de crescimento na medida em que a 
dimensão do mercado nacional não permite o alcance dos obje6vos de crescimento 
pretendidos e que fundamentam a aposta e inves6mentos em tecnologia de ponta que a 
empresa tem vindo a realizar, bem como do aproveitamento das oportunidades crescentes 
resultantes da própria revolução digital que tem vindo a alterar profundamente o mercado e as 
suas tendências, par6cularmente na área de negócio da edição gerando oportunidades e 
necessidades nos principais mercados internacionais europeus que ainda se encontram por 
explorar. 

A intervenção do projeto ao nível da Internacionalização centrou-se na definição de um 
programa de ações de promoção, prospeção de mercados e marke6ng internacional, coerente 
e sistema6zado, que inclui: o estabelecimento de obje6vos/metas do marke6ng, a curto, 
médio e longo prazos; a análise do mercado (procura – segmentação, oferta – principais 
vantagens concorrenciais); a definição de polí6ca de marke&ng-mix após iden6ficação da 
clientela alvo e do posicionamento desejado; a fixação de alvos por etapa, com implicação na 
medição do seu progresso; a es6ma6va e previsão de vendas por mercado e por produto. 

Estrategicamente, a ACD PRINT espera poder ganhar uma vantagem compe66va significa6va e 
con6nuada em relação aos seus concorrentes, devido à sua estrutura e flexibilidade, em parte 
potenciada pela experiência adquirida nas várias áreas onde atua, nomeadamente ao nível da 
edição de livros e da impressão de produtos gráficos, do elevado conhecimento que possui dos 
concorrentes e do mercado. 



Cumpre referir que apesar dos vários contratempos, o projeto decorreu dentro das 
expecta6vas e com resultados que se esperavam muito promissores para o futuro da empresa 
a curto médio prazo ao nível da sua estratégia de internacionalização. Contudo, a pandemia da 
COVID 19 que assola o mundo, desde o início de 2020 veio a mostra-se um importante revés 
para a estratégia da empresa. 

Neste contexto, a ACD PRINT viu serem canceladas as encomendas internacionais que estavam 
em fase avançada de negociações. A empresa 6nha ainda várias reuniões internacionais de 
prospeção de Mercado que foram adiadas / canceladas. De igual modo, todas as feiras do Livro 
internacionais em que a empresa pretendia par6cipar este ano foram canceladas. 

Deste modo e, porque o próprio mercado interno sofreu um forte revês, nomeadamente ao 
nível do turismo, a a6vidade da empresa foi fortemente afetada, com diversos cancelamentos 
e perdas de contratos, dada a situação económica diicil em que as empresas, suas clientes se 
encontram, a ACD PRINT pretende solicitar o adiamento do ano pós-projeto de 2020 para 
2021, na expecta6va de que, entretanto, se verifique um retomar da normalidade. 

 

 




