
 
 

 

Designação do Projeto | Prospeção internacional - NOA arquitectos 

Código do Projeto | ALG-02-0752-FEDER-036178 

Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção | Algarve 

Entidade Beneficiária | N-OPTIONS ARQUITECTOS LDA 

 

Data de Aprovação | 2018-01-05 

Data de Início | 2018-06-14 

Data de Conclusão | 2019-06-13 

Custo Total Elegível | 13.333,00€ 

Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 9.999,75€ 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |  

A N-Options Arquitectos Lda foi fundada em 2008, no seguimento da experiência profissional dos 
sócios na área da Arquitetura. A empresa é reconhecida no mercado pela marca NOA arquitectos. 
A principal atividade da N-Options Arquitectos Lda são os serviços prestados dentro da área da 
arquitetura, nomeadamente na fase projeto, seja de carácter conceptual, de licenciamento 
camarário ou de apoio à obra. 
 
O projeto visa a internacionalização da empresa N-Options Arquitetos nos mercados da Bélgica, 
França, Suécia e Itália.  
 
A empresa pretende contratar os serviços com os objetivos: 
I. Identificação de binómios produtos | serviços versus mercados que representem oportunidades 
de internacionalização; 



 
II. Necessidades de ajustamentos de produtos | serviços e de modelos de negócio (incluindo 
circuitos de distribuição); 
III. Diagnóstico de oportunidades de evolução da empresa na cadeia de valor; 
IV. Necessidade de ajustamentos de estratégias de comunicação digital. 
 
Fruto do diagnóstico que identificará o modelo a seguir nos mercados internacionais, a N-OPTIONS 
optará por realizar as ações de prospeção. Tal como referido, nesta fase é prematura afirmar quais  
as pretensões mas consideramos que iremos realizar visitas aos mercados identificados com vista a 
ter reuniões com potenciais clientes; visitas a feiras do setor para reuniões com potenciais 
compradores e podemos ainda considerar a realização de uma missão de importadores para os 
potenciais investidores estrangeiros que queiram investir em Portugal. 
 
A N-Options Arquitectos Lda pretende consolidar a sua presença no território nacional, de modo a 
poder captar mais clientes privados, bem como, desenvolver estratégias de captação de 
investidores estrangeiros a atuar em Portugal, com especial ênfase na região do Algarve. 
 
 


