Designação do projeto | Qualificação da ASKBLUE, LDA, para acréscimo de competitividade,
para diversificação da oferta/sectores e internacionalização
Código do projeto | LISBOA-02-0853-FEDER-045857
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | ASK BLUE, LDA

Data de aprovação | 29-11-2019
Data de início | 30-09-2019
Data de conclusão | 29-09-2021
Custo total elegível | 159.560,00 Euros
Apoio financeiro da União Europeia (FEDER) | 63.824,00 Euros

A ASKBLUE pretende continuar a competir na área de atividade que originou a sua constituição e
tem proporcionado a sua evolução empresarial: consultoria de negócio e tecnológica e
outsourcing, continuando a forte orientação para o setor financeiro, que lhe tem permitido
conquistar espaço próprio de mercado e junto de parceiros, conduzindo à prestação de um
serviço de excelência. Para dar continuidade a esta estratégia a ASKBLUE, enquadrou as
ações do projeto de investimento nas seguintes tipologias:
1) Inovação organizacional e gestão: contratação de um novo recurso para melhoria da
performance interna
2) Economia Digital e TIC: criação de novas formas de comunicação com (potenciais) clientes e
colaboradores através do site, aquisição de um ERP e de equipamento de vídeo conferência
3) Criação de marcas e design: assessoria e registo da marca ASKBLUE
4) Qualidade: Implementar e certificar o sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e
inovação e aquisição de SW de suporte

Resultados
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:
a) N.º de novas atividades inovadoras (Marketing e Organizacionais): 2.

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 Euros
Apoio financeiro da União Europeia
FEDER | 55.904,61 Euros
FSE | 17.650,06 Euros

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.

