
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | MAJESFRAPE PELO MUNDO  
Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-024496 
Objetivo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME 
Região de intervenção | NORTE 
Entidade beneficiária | MAJESFRAPE-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E REPRESENTAÇÕES SA 

Data de aprovação | 06-07-2017 

Data de início | 22-05-2017  
Data de conclusão | 21-05-2019 
Custo total elegível | 215.978,10 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 97.190,15 EUR 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 
 
A Majesfrape – Máquinas, Ferramentas e Representações, S.A., uma empresa constituída em 1991 e com sede em Maia, 
tem como principal atividade a comercialização de equipamento e acessórios para a indústria metalúrgica e 
metalomecânica, através da representação de fabricantes europeus de relevância no setor.  
 
Com o Plano de Internacionalização, a Majesfrape pretende seguir uma estratégia de diversificação de mercado pois a 
empresa pretende reforçar a sua capacitação internacional e, consequentemente, e iniciar as suas exportações para 10 
mercados internacionais (Espanha, Grécia, Marrocos, Tunísia, Argélia, Moçambique, Brasil, Peru, Argentina e Irão).  
 
Como principais objetivos estratégicos, a Majesfrape pretende: 
- Aumentar o Volume de Negócios Internacional, e consequentemente, o Volume de Negócios Total através da obtenção 
de clientes novos em pelo menos 3 dos mercados internacionais que pretende atingir; 
- Aumentar os recursos humanos qualificados. 
 
De modo a atingir os seus objetivos, a Majesfrape apresenta um Plano de Internacionalização com investimentos nas 
seguintes tipologias: 
- Conhecimento de mercados externos (Feiras/Exposições): Presença em diversas feiras internacionais, como por exemplo 
na Feira MIDEST MARROC (Marrocos) e na Feira BIEHM BILBAO (Espanha); 
- Presença na web, através da economia digital: Renovação do website com a tradução para dois novos idiomas (Francês e 
Espanhol), bem como campanhas de marketing digital e em revistas internacionais; 
- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção): Certificação em Sistema de Gestão de 
Qualidade e Registo Nacional e Internacional das marcas MAJESFRAPE, TOOLMAJES, MAKJU, JULASER; 
- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas: Contratação de recursos 
humanos qualificados para a área Comercial/Marketing, com formação superior Engenharia Mecânica/Mecatrónica, 
responsáveis pelo processo de internacionalização. 
 
Com o Projeto de Internacionalização, a empresa inicia o seu processo de internacionalização e pretende atingir um Volume 
de Negócios Internacional Direto de € 360.000,00 e um Volume de Negócios Total de € 2.400.000,00 no pós-projeto, tendo 
as exportações um peso de 15% no total das Vendas. 


