
 

 

 

 

Projeto n.º 013231  
                                                                                                                      * 

Investimento elegível global:                                                       Sever do Vouga 
289.850,00 euros                                                                               (Aveiro)      
 
Incentivo FEDER: 
130.432,50 euros (45%) 
 
Apoio no âmbito do SI às Empresas – Internacionalização das PME 
Aviso de Concurso n.º 22/SI/2015, Candidatura n.º 013231 de 2015-09-18 
 

 

MWS-Master Welding Solutions 
 
Constituída em Julho de 2015, a MWS-Master Welding Solutions desenvolve a sua atividade 
em três áreas: soluções integradas de engenharia, consultoria em engenharia industrial e 
soldadura e formação. 
A MWS quer afirmar-se como uma empresa de referência na elaboração de projetos de 
equipamentos e estruturas ligadas à indústria e energia, estar na vanguarda da tecnologia de 
ligação de materiais, consolidar a sua presença no mercado global em soluções técnicas de 
soldadura e, ainda, ser um centro de formação de soldadores e profissionais ligados à 
metalurgia reconhecido nacional e internacionalmente. 
Para isso, a sua atividade incide na projeção de equipamentos especiais, energeticamente 
eficientes, concebidos à medida das necessidades apresentadas pelos clientes, 
disponibilizando serviços de acompanhamento e gestão de obra/projeto. Apoia as indústrias 
transformadoras de materiais metálicos na área da soldadura, ao fornecer meios técnicos e 
humanos, e formação/qualificação de profissionais ligados à soldadura com todos os 
conhecimentos teórico-práticos. 
O projeto visa capacitar a empresa a nível organizacional e de marketing, através da realização 
de um conjunto de ações de investimento neste âmbito que visam promover a sua penetração 
no mercado internacional, nomeadamente através da realização de ações prospeção aos 
mercados-alvo, participação em feiras internacionais e realização de ações de marketing 
internacional e, ainda, reformulação global do modelo de negócio da empresa através da 
adesão a plataformas inovadoras de comércio eletrónico. 
Com a implementação deste projeto, a MWS pretende iniciar a sua atividade exportadora e 
atingir no pós-projeto um peso de exportação na ordem dos 71% do volume total de negócios, 
verificando-se que a concretização deste projeto contribui para um Portugal mais dinâmico, 
exportador, competitivo e internacional. 
 
 

 


