
Designação do projeto | Internacionalização | Acelerador de Exportações

Código do Projeto | POCI-02-0752-FEDER-071256

Objetivo principal | Desenvolver uma estratégia de crescimento nos mercados internacionais, alicerçada na 

diversificação e subida na cadeia de valor e desenvolvimento de mercados estratégicos.

Região de intervenção | Norte

Entidade Beneficiária | ABÍLIO P. CARNEIRO & FILHOS, S.A.

Data de aprovação | 18-11-2020

Data de início | 08-06-2020

Data de conclusão | 07-06-2022

Custo total elegível | € 335.950,00

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER € 151.177,50

Objetivos, atividades, e resultados esperados/ atingidos

Objetivos: Os objetivos do presente projeto respeitam a visão da empresa, que passa por “Ser uma empresa de 

referência a nível nacional e internacional nos segmentos de calçado em que atua”.

Atividades do projeto: Presença em feiras internacionais; Campanhas de marketing digital; Prospeção e captação 

de novos clientes; Marketing internacional; Introdução de novos métodos organizacionais na relação com os 

clientes.

Indicadores de Resultados: Intensidade das exportações no pós-projeto: 91,47%.



 

 

 
 
Designação do projeto | Melhoria da Competitividade através da introdução de novas competências 
nas áreas organizacional e de marketing 
Código do Projeto | POCI-02-0853-FEDER-045827 
Objetivo principal | Qualificação em áreas chave de competitividade 
Região de intervenção | Norte 
Entidade Beneficiária | ABÍLIO P. CARNEIRO & FILHOS, S.A. 
 
 
Data de aprovação | 20-11-2019 
Data de início | 01-08-2019 
Data de conclusão | 31-07-2022 
Custo total elegível | € 91.395,00 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER € 41.127,75 
 

Objetivos, atividades, e resultados esperados/ atingidos 

O principal objetivo do projeto e da ABÍLIO P. CARNEIRO & FILHOS, LDA. é crescer de forma 
sustentada nos mercados internacionais, assente sobretudo na consolidação e crescimento nos 
mercados tradicionais e abertura de novos mercados. 
No âmbito do projeto a empresa levará a cabo um conjunto de ações que lhe permitirão atingir os 
objetivos propostos: 
- Estudo e reestruturação de lay-out 
- Implementação de plataforma digital de comunicação/interação com os clientes (B2B)  
- Implementação de software de gestão e integração de informação  
- Criação de novos produtos / Contratação de estilistas 
- Implementação de Sistemas CAD 2D e 3D 
 
 

 

                 




