
 

 

 

 

 

Designação do projeto | JMCS no processo de internacionalização 

 
Código do projeto | ALT20-01-0752-FEDER-036098 

 
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária | J.M.C.S. - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, 
UNIPESSOAL LDA 
 
 
Data da aprovação | 2018-05-04 

 

Data de início | 2018-06-13 

 
Data de conclusão |2019-06-12 
 
Custo total elegível | 13.250,00€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia | 9.937,50€ 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Os mercados de interesse são os de Marrocos, Angola e Moçambique.  
 
O Projecto Vale Oportunidades de Internacionalização tem como objetivo desenvolver e 

implementar um plano de internacionalização na empresa e que abrange uma fase de 

Diagnóstico de Oportunidades e uma fase de Prospeção e Visitas aos Mercados 

Internacionais. 

Prevemos com o presente projeto crescer a médio/curto prazo, perspetivando aumentar os 

nossos recursos de modo a acompanhar a evolução e crescimento da empresa e seu volume 

de vendas e prestação de serviços.  

A JMCS prevê atingir um volume de negócios internacional de cerca de 32.500 euros, 

repartidos pelos países que irão ser alvo de estudo no âmbito do presente projeto. 

 



 

 

 

 

 

 

Designação do projeto |Implementação de Processos Associados ao  
   Comércio Eletrónico 

 
Código do projeto |ALT20-01-0853-FEDER-037295 

 
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das PME 

 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |J.M.C.S. - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS,  
   UNIPESSOAL LDA. 
 
Data da aprovação |18-01-2018 

 

Data de início |08-02-2018 

 
Data de conclusão |07-02-2019 

 
Custo total elegível |10.000,00€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia |7.500,00€  
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Este projeto inovador vai permitir-nos dispor de ferramentas de marketing digital e 
aplicações que vão revolucionar a forma como comunicamos com o exterior (clientes e 
fornecedores). Com a contratação de serviços de SEO (Search Engine Optimization) e a 
indexação da nossa informação em diretórios empresariais os nossos produtos e serviços 
vão passar a ter maior visibilidade.  
Também o website com e-commerce a desenvolver no âmbito do projeto vai permitir fazer 
chegar os nossos serviços e respetivos produtos além-fronteiras de forma rápida e simples. 
O nosso principal objetivo é de chegar de forma mais assertiva aos nossos potenciais 
clientes e a um maior número de pessoas. Como tal as novas tecnologias disponibilizam-nos 
um conjunto de soluções para alcançar estes objetivos, e é nosso interesse aproveitar essas 
soluções. 


