Designação do projeto | The Portuguese Rare Book
Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-071107
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Castro e Silva, Lda.
Data de aprovação | 28-04-2021
Data de início | 01-04-2021
Data de conclusão | 31-03-2023
Custo total elegível | 176.273,38 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 70.509,35 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
A empresa Castro e Silva, Lda. foi criada em 2005 por Pedro Castro e Silva, alfarrabista e gestor da
Livraria Castro e Silva, criada em 1957 por seu avô Ezequiel Castro e Silva, sendo uma das livrarias
mais antigas de Lisboa, bem conhecida e reconhecida como uma das mais conceituadas livrarias
portuguesas no seu género, com clientes em vários continentes, e por Manuel Sousa Coutinho,
empresário na área das TIC.
A empresa Castro e Silva, Lda. é bem conhecida no mercado dos livros antigos, tanto a nível nacional
como internacional, dedicando-se à comercialização de livros raros e antigos e preciosidades em
segunda mão.
Com a implementação do presente projeto de internacionalização, a empresa pretende dar
continuidade ao seu processo de internacionalização através da consolidação da presença nos
mercados em que já atua e desenvolver dois novos destinos: Itália e Países Baixos.
De forma a aumentar o seu volume de negócios internacional a empresa pretende realizar um
conjunto de ações de promoção internacional, nomeadamente:
- Conhecimento dos mercados externos;
- Presença na web, através da economia digital;
- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
- Prospeção e presença em mercados internacionais;
- Marketing Internacional;
- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas.
Deste modo, a empresa espera alcançar um volume de negócios internacional de EUR 820.863,00 no
pós- projeto.
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