Designação do projeto Qualificação da empresa ASKBLUE para aumento da sua
competitividade, diversificação segmentos e internacionalização
Código do projeto LISBOA-02-0853-FEDER-012976
Objetivo principal Apostar numa estratégia de crescimento da empresa, assente na elevada
qualificação dos recursos humanos da empresa e dos seus processos organizacionais, visando
criar uma maior oferta diferenciada e elevada qualificação, preparando a empresa para atacar
novos setores e também os mercados internacionais na sua área de expertise.
Região de intervenção Lisboa
Entidade beneﬁciária ASK BLUE, LDA
Data de aprovação: 09-03-2016
Data de início 12-10-2015
Data de conclusão 11-01-2018
Custo total elegível 149.446,83 € (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis
euros e oitenta e três cêntimos)
FEDER – 55.904,61 € (cinquenta e cinco mil, novecentos e quatro euros e sessenta e um
cêntimos).
FSE – 17.650,06 € (dezassete mil, seiscentos e cinquenta euros e seis cêntimos)
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
• Volume de Negócios total – alcançar um volume de negócios de 3,6 milhões de euros no
final de 2018;
• Afirmação da especialização no setor financeiro – represente 90% do volume de negócios da
empresa, isto é, 3,2 milhões de euros em 2018, afirmando a empresa como especialista em
consultoria de negócio e em TI para o setor financeiro;
• Diversificação dos setores-alvo – concretizar negócio em setores como o das Utilities e
Administração Pública até 2018, com uma representatividade de 10% do volume de negócios
da empresa;
• Aumentar a penetração da oferta nos clientes atuais – criar sinergia entre o fornecimento de
serviços de consultoria de negócio e consultoria em TI, nos clientes atuais para os quais já
fornece um dos serviços, fazendo com que pelo menos 40% do volume de negócios da
ASKBLUE em 2018 seja decorrente dos clientes atuais;
• Internacionalização dos serviços da ASKBLUE – obter vendas internacionais até 2018,
referentes aos serviços das áreas de negócio da ASKBLUE em clientes internacionais de pelo
menos 16% do volume de negócios total e 4 mercados geográficos distintos;
• Equipa de Consultores – aumentar a equipa de consultores para 53 colaboradores até final
de 2018;
• EBITDA/Volume de Negócios – obter um rácio de 11% no final de 2018.

