Cofinanciado por:

Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização
Código do projeto |19/SI/2015
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Programa Operacional Regional do Centro
Entidade beneficiária | ABC CARGO TRANSITÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Data de aprovação | 26-01-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível | 453.615,80€

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER e FSE – 205.338,46 €
Apoio financeiro público nacional/regional | Quando aplicável

Iniciar a implementação dos novos métodos e ferramentas de organização ainda
durante o ano de 2015, com vista a concluir até ao início de 2016
➢ Renovar a imagem corporativa e registá-la no âmbito internacional até ao
início de 2016;
➢ Iniciar o desenvolvimento da sua equipa comercial em Outubro de 2015,
com a criação de 2 postos de trabalho qualificados;
➢ Atingir um volume de negócios total superior a 1.100.000 euros até 2018
(pós projeto);

➢ Atingir um volume de negócios internacional superior a 600.000 euros até
2018, representando cerca de 53% das vendas totais da empresa;
➢ Criação e alargamento da rede de vendas/distribuição no mercado
internacional;
➢ Assegurar uma estrutura interna coerente e dos recursos necessários para
o desenvolvimento da sua actividade, no sentido de corresponder
eficazmente às necessidades do mercado e dos seus clientes;
➢ Constituir uma rede de parceiros com localização nos vários
mercados-alvo;
➢ Estabelecer presenças assíduas nas grandes feiras internacionais do
sector, de forma a promover os seus serviços

Cofinanciado por:

Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS – Qualificação das PME
Código do projeto |03/SI/2016
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Programa Operacional Regional do Centro
Entidade beneficiária | ABC CARGO TRANSITÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Data de aprovação | 24-02-2017
Data de início | 17-05-2017
Data de conclusão | 30-06-2019
Custo total elegível | 123.122,83 €

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 55.405,27 €

Concluir a implementação dos novos métodos e ferramentas de organização
até finais de 2019.
➢ Implementar o software e ferramenta de tracking da mercadoria
até junho de 2019;
➢ Iniciar a consultoria para o desenvolvimento da sua equipa
comercial em maio de 2017;
➢ Concluir os Serviços de consultoria em Gestão e Operações até 30
de junho de 2019;
➢ Atingir um volume de negócios total superior a 1.100.000 euros
até 2020 (pós-projeto);
➢ Atingir um volume de negócios internacional superior a 654.000
euros até 2020, representando cerca de 57,41% das vendas totais
da empresa;
➢ Criação e alargamento da rede de vendas/distribuição no mercado
internacional;

➢ Assegurar uma estrutura interna coerente e dos recursos
necessários para o desenvolvimento da sua atividade, no sentido
de corresponder eficazmente às necessidades do mercado e dos
seus clientes;
➢ Constituir uma rede de parceiros com localização nos vários
mercados-alvo;
➢ Diversificar a sua atividade, apostando nos transportes marítimos
e aéreos, de modo a diminuir a dependência do transporte
rodoviário;
➢ Apostar fortemente na angariação de clientes cujas necessidades
possam ser enquadradas nos serviços de grupagem de
mercadoria, pois envolvem maiores margens e menor
concorrência.

