Designação do projeto | Desenvolvimento de Plano Estratégico
Código do projeto | ALT20-01-0853-FEDER-004791
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção |Alentejo
Entidade beneficiária |SOLINET - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA
Data de aprovação | 2015-07-24
Data de início | 2015-09-11
Data de conclusão | 2016-09-09
Custo total elegível | 17.500,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 13.125,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:
A Solinet tem feito um esforço significativo para crescer no mercado, tentando angariar cada vez
mais clientes. No entanto, a concorrência na área onde atua é forte e a Solinet tem consciência das

limitações internas que possui, estando ainda longe do posicionamento pretendido no mercado.
Neste sentido, este projeto a que se candidatou é importante pois irá permitir à empresa a definição
de um plano estratégico que lhe permita traçar de forma formal o seu rumo nos próximos anos,
apoiando a empresa a ser mais competitiva e inovadora.
Os objetivos genéricos do projeto a desenvolver são:
- diagnóstico da situação atual e planeamento da situação futura pretendida;

- definição e calendarização de ações, para atingir metas e resultados pretendidos;
- reforço das competências internas da empresa e capacidades de gestão;
- explorar novas formas de organização nas áreas de comunicação e comercialização, possibilitando o
crescimento e projeção da empresa, aumento da sua quota de mercado e crescimento das
vendas/prestação de serviços.

Designação do projeto | Internacionalização e exportação na Solinet, Lda
Código do projeto | ALT20-01-0752-FEDER-035975
Objetivo principal |Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção |Alentejo
Entidade beneficiária | SOLINET - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA

Data da aprovação | 2018-05-04
Data de início | 2018-06-13
Data de conclusão |2019-06-12
Custo total elegível |13.200,00 €
Apoio financeiro da União Europeia |9.900,00 €

Objetivos, atividades e resultados esperados
Os mercados de interesse são os de Espanha, França e Reino Unido.
O Projecto Vale Oportunidades de Internacionalização tem como objetivo desenvolver e
implementar um plano de internacionalização na empresa que abrange uma fase de
Diagnóstico de Oportunidades e uma fase de Prospeção e Visitas aos Mercados Internacionais.
Prevê-se obter o registo de um volume de negócios internacional por via da
implementação de projeto de cerca 18.500 euros repartidos pelos 03 países definidos em
sede de candidatura.

