
 

Designação do Projeto | Projeto de Internacionalização - MOF 

Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-019716 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Guimarães 

Entidade beneficiária | Maria Oliveira Freitas, Sociedade Unipessoal, Lda 

 

Data de aprovação | 2017-02-16 

Data de início | 2016-04-13 

Data de conclusão |2018-12-31 

Custo total elegível | 806.489,46€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 362.920,26€ 

 

Objetivos, atividades e resultados atingidos 

A Maria Oliveira Freitas- Sociedade Unipessoal, Lda., tem como atividade principal a realização 

de projetos, instalações, montagens e manutenções de sistemas de energias renováveis com 

particular enfoque na área da energia solar (parques solares e instalações solares). 

Presta ainda serviços de consultoria e realiza auditorias energéticas, podendo ainda efetuar 

produção de eletricidade através da exploração de parques de energias renováveis. 

Com este projeto de internacionalização, a empresa teve como principal objetivo captar clientes 

nas regiões da Europa, Ásia-Pacífico e da América do Sul, com vista a aumentar o peso dos 

mercados internacionais na estrutura de vendas. 

Para a preconização do objetivo acima definido, a Maria Oliveira Freitas- Sociedade Unipessoal, 

Lda estruturou um conjunto de investimentos que realizou durante o período de operação e que 

consistiram em: 

• Presença em feiras; 

• Economia digital; 

• Introdução de um novo método organizacional nas práticas de negócio e nas relações 

externas; 

• Ações promocionais; 

• Conhecimento de mercados alvo; 

• Prospeção comercial nos mercados alvo; 



• Auditoria de marketing.  

No âmbito deste projeto a Maria Oliveira Freitas- Sociedade Unipessoal, Lda esteve presente em 

diversas feiras e conferências internacionais como CIREC no Chile, EWEA na Alemanha, Vietnam 

Renewable Energy Summint no Vietname, Alberta and Saskatchewan Renewable Energy Summit 

no Canadá, Africa Energy Forum na Dinamarca, Solar PVTM Vietnam & Southeast Asia no 

Vietname, Pakistan Power & Renewable Energy Investment Conference no Paquistão, European 

Utility Week na Holanda, Photovoltaica em Marrocos, AIREC na Argentina, ANDREC na Colômbia, 

Wind Energy no Canadá, Wind Energy na Alemanha. 

Realizou igualmente diversas ações de prospeção comercial a França, Chile, Peru, Alemanha, 

Colômbia, Polónia, Rússia, Canadá, Holanda, Sérvia, Vietname, Sérvia, Espanha, EAU, Jamaica, 

Guiné-Equatorial, Itália, México, Argentina, Jordânia e Turquia. 

Criou ainda uma nova plataforma online e realizou outras ações de marketing digital, catálogos e 

estudos de mercado e realizou uma auditoria de marketing. Foram contratados dois novos 

colaboradores no âmbito deste projeto. 

O projeto encerrou com uma taxa de execução de 85%, tendo contribuído de forma decisiva para 

que a Maria Oliveira Freitas, Sociedade Unipessoal, Lda aumentasse o seu volume de negócios a 

nível internacional, sendo prova disso o facto de ter exportado mais de 95% do seu volume de 

negócio em 2019 (ano pós-projeto). 
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Wind Energy Canadá em 2018 
 
 
 

 
Wind Energy Alemanha 2018 



 
AIREC Argentina em 2018 
 



 
Catálogos/brochuras 
 


