Na sequência da forte aposta na inovação e internacionalização foram realizados dois projetos
apoiados pelo Programa Portugal 2020 e no âmbito do Programa Operacional do Centro:

Projeto de Internacionalização

Designação do projeto
ECOLÃ MOUNTAIN LIFESTYLE
Código do projeto
CENTRO-02-0752-FEDER-002714
Objetivo principal
REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção
CENTRO
Entidade beneficiária
JOÃO CLARA DE ASSUNÇÃO
Data de aprovação
07/09/2015
Data de início
29/09/2015
Data de conclusão
28/03/2018
Custo total elegível
132.433,62 EUR
Apoio financeiro da União Europeia
FEDER - 59.595,13 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional
(se aplicável)
Este projeto tem como objetivo consolidar a estratégia de internacionalização, visando o
conhecimento de mercados, o desenvolvimento e promoção internacional, a prospeção e
presença em mercados internacionais e a promoção e marketing internacional com presença em
feiras de referência no sector.
O sucesso das ações referidas passou pela identificação dos recursos necessários à sua
operacionalização, contemplando por isso investimentos relevantes em áreas como marketing
digital, promoção internacional e contratação de recursos humanos qualificados.

Vale Inovação

Designação do projeto
ANÁLISE ESTRATÉGICA DA ECOLÃ
Código do projeto
CENTRO-02-0853-FEDER-004795
Objetivo principal
REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção
CENTRO
Entidade beneficiária
JOÃO CLARA DE ASSUNÇÃO
Data de aprovação
11/08/2015
Data de início
16/09/2015
Data de conclusão
15/09/2016
Custo total elegível
20.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia
FEDER - 15.000,00 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional
(se aplicável)

Este estudo pretende contribuir para reforço da capacidade de gestão global da empresa,
dotando-a de instrumentos e processos, como a introdução de novos métodos e a redefinição de
modelos e práticas, que permitiram, por um lado a melhoria da eficácia e da eficiência nos
resultados e, por outro, a sustentabilidade da Ecolã no longo prazo.
Numa avaliação global considera-se que os resultados obtidos foram bons e corresponderam aos
objetivos definidos em sede de candidatura.

