Cofinanciado por:

Designação do projeto| Project name: Growth One - FCR
Código do projeto | Project name: IFD-FC&QC-FCR-AD-07/2020
Objetivo principal | Main Objective: O investimento na Argument Domain irá permitir capacitar
a empresa com capital para poder cobrir o mercado português e espanhol, nomeadamente com
investimento em acções de angariação de clientes e sub-contratação de técnicos especialistas.
Região de intervenção | Region of intervention: Alentejo
Entidade beneficiária | Beneficiary: Argument Domain, Lda
Data de aprovação | Date of approval: 2 de Julho de 2020
Data de início | Start date: 29 de Julho de 2020
Data de conclusão | End date: 29 de Julho 2030
Custo total elegível | Total eligible cost:
COMPETE: 163.934,87 €
Programa Operacional Regional do Alentejo: 1.036.065,13 €
Total: 1.200.000,00 €
Apoio Financeiro da União Europeia | Financial support from the European Union:
600.000,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados| Objectives, activities and expected results:
O Growth One irá investir no aumento de capacidade da empresa Argument Domain, de forma
a preparar a empresa para angariar cerca de 10 mil clientes em 4 meses e ter a capacidade de,
através de uma metodologia e ferramenta própria, tratar a informação dos clientes de forma a
dar apoio a uma acção judicial colectiva. A empresa irá focar a operação em Portugal e Espanha,
num caso comum.

Cofinanciado por:

Designação do projeto| Project name: Growth One - FCR
Código do projeto | Project name: IFD-FC&QC-FCR-FLOG-04/2020
Objetivo principal | Main Objective: O investimento na Freshlog irá permitir, além do aumento
de capacidade, procurar investir numa infraestrutura energética de base solar para cobrir uma
parte relevante das necessidades energéticas da empresa; bem como otimizar recursos dos dois
armazéns.
Região de intervenção | Region of intervention: Alentejo
Entidade beneficiária | Beneficiary: FRESHLOG, S.A.
Data de aprovação | Date of approval: 20 de Abril de 2020
Data de início | Start date: 21 de Abril de 2020
Data de conclusão | End date: 21 de Abril de 2030
Custo total elegível | Total eligible cost:
COMPETE: 1.439.934,87 €
Programa Operacional Regional do Alentejo: 2.060.065,13 €
Total: 3.500.000,00 €
Apoio Financeiro da União Europeia | Financial support from the European Union:
1,750,000.00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados| Objectives, activities and expected results:
O Growth One irá investir no aumento de capacidade da Freshlog, uma empresa que opera na
indústria de armazenagem e logística, com um foco na armazenagem de produtos frescos e
inovação. A parceria estratégica com um grande operador da indústria irá permitir à Freshlog
armazenar uma parte relevante da carga deste operador que por falta de capacidade irá
canalizar para a Freshlog. A empresa Freshlog irá ainda assinar dois contratos de médio prazo
que permitem antecipar a ocupação de 50% de um novo armazém nos próximos 3 anos.

Cofinanciado por:

Designação do projeto| Project name: Growth One - FCR
Código do projeto | Project name: IFD-FC&QC-FCR-GRT-08/2020
Objetivo principal | Main Objective: O investimento irá permitir reforçar a equipa e continuar
o desenvolvimento de software de gestão de RH e, assim, integrar 100% da operação de
subcontratação do seu principal cliente. O reforço do investimento permitirá a diversificação de
clientes .
Região de intervenção | Region of intervention: Centro
Entidade beneficiária | Beneficiary: GRT - Consultancy & Human Resources
Data de aprovação | Date of approval: 18 de Agosto de 2020
Data de início | Start date: 25 de Agosto de 2020
Data de conclusão | End date: 25 de Agosto de 2030
Custo total elegível | Total eligible cost:
COMPETE: 914.480,73 €
Programa Operacional Regional do Centro: 4.200.019,27 €
Total: 5.114.500,00 €
Apoio Financeiro da União Europeia | Financial support from the European Union:
2,557,250.00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados| Objectives, activities and expected results:
O Growth One irá reforçar o investimento na empresa GRT - Consultancy & Human Resources
de forma a permitir aumentar a capacidade e assim permitir fazer face às necessidades totais
do principal cliente – Timestamp – Sistemas de Informação, S.A. - e angariar novos clientes.
O investimento irá permitir reforçar a capacidade de crescimento da empresa e continuar o
desenvolvimento do novo software de gestão de RH. A gestão optimizada dos RH permite um
melhor serviço ao cliente e aumentar a rentabilidade da empresa.

Cofinanciado por:

Designação do projeto| Project name: Growth One - FCR
Código do projeto | Project name: IFD-FC&QC-FCR-TS-08/2020
Objetivo principal | Main Objective: O investimento irá permitir reforçar a equipa e iniciar uma
estratégia de internacionalização com um foco em Espanha, beneficiando da rede viabilizada
pela GP Capital, que fica ligada directamente ao crescimento internacional da empresa.
Região de intervenção | Region of intervention: Norte
Entidade beneficiária | Beneficiary: TIMESTAMP - INTERNATIONAL BUSINESS AND
TECHNOLOGIES, LDA
Data de aprovação | Date of approval: 18 de Agosto de 2020
Data de início | Start date: 25 de Agosto de 2020
Data de conclusão | End date: 25 de Agosto de 2020
Custo total elegível | Total eligible cost:
COMPETE: 1.639.954,14 €
Programa Operacional Regional do Norte: 3.360.045,86 €
Total: 5.000.000,00 €
Apoio Financeiro da União Europeia | Financial support from the European Union:
2,500,000.00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados| Objectives, activities and expected results:
O Growth One irá participar numa segunda ronda de investimento na empresa Timestamp
International, Lda., uma empresa que centraliza a operação internacional da Timestamp, que se
dedica à integração e comercialização de sistemas TIC e é líder de mercado em sistemas Oracle.
O investimento irá permitir aumentar a equipa de forma a reforçar a capacidade de crescimento
da empresa e suportar a estratégia de internacionalização focada no mercado espanhol.

