
 
 

Projeto nº 47357 

Designação do Projeto: Projeto de internacionalização da empresa 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: Internacionalização – Acelerador de Exportações  

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: AST - Soluções e Serviços de Ambiente, Unipessoal Lda 

 

 

Data de aprovação: 2020-12-23 

Data de início: 2020-09-02 

Data da conclusão: 2022-09-01 

Custo total elegível: 318.204,16€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 143.191,87€ 

 

 

Síntese do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:   

 

 

A AST - Soluções e Serviços de Ambiente, Lda. foi criada em 2008 e reúne uma equipa técnica com 

mais de 25 anos de experiência. 

A AST é uma empresa que desenvolve, projeta, fabrica e fornece tecnologias avançadas na área de 

tratamento de águas e efluentes com ênfase na tecnologia de membranas, desde a purificação de 

água para consumo até ao tratamento de efluentes complexos, como o lixiviado. 

O conceito da AST abrange tecnologias instaladas de forma compacta, montada em contentores 

marítimos. 

O desenvolvimento próprio tem como alvo a simplicidade, robustez e segurança de utilização, 

proporcionando aos clientes economias efetivas em custos de mão-de-obra e supervisão dos 

equipamentos, aplicando todas as tecnologias atualmente “state of the art”. A AST fornece 

equipamentos especializados, sob forma de venda ou sob aluguer, prestando todos os serviços de 

apoio técnico, de acordo com as necessidades de cada cliente. 

 

A empresa projeta o seu desenvolvimento na prossecução dos seguintes objetivos estratégicos: 

 

 Internacionalização: a empresa ambiciona crescer continua e progressivamente nas suas 

vendas, estimando para 2023, um peso de cerca de 70% das exportações no total do seu 

volume de negócios; 

 Disponibilizar um serviço de excecional qualidade adequado aos diversos ambientes 

empresariais; 

 Apresentar, no ano de 2023, uma estrutura de recursos humanos qualificados que lhe 

permitam desenvolver de forma eficaz a estratégia de internacionalização da empresa; 

 Desenvolver e estabelecer no mercado as melhores soluções para cada área específica do 

mercado. 


