
  
 

 

 

Designação do projeto | SI – Internacionalização das PME 
 

Código do projeto | Candidatura nº. 020384 
Objetivo principal | Promoção da competitividade das empresas por via da 

internacionalização e da inovação das PME, com a alavancagem 
do potencial exportador através do desenvolvimento e aplicação 
de novos modelos empresariais 

 

Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | J. MOREIRA DA SILVA & FILHOS S.A. 

 
Data de aprovação | 22-02-2017 

Data de início | 03-10-2016 

Data de conclusão | 15-05-2018 

Investimento total | 326 684,00 € 

Custo total elegível | 312 004,16€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER- 140 401,87 € 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados | 
Reforçar a capacitação empresarial das PME para a internacionalização, com 
o objetivo de através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais e de processos de qualificação das PME para a 
internacionalização, com uma estratégia sólida de participação em feiras, 
missões empresariais e em particular a adoção do comércio eletrónico como 
ferramenta de internacionalização. 



 

 

Portugal 2020 – Ficha do Projeto 

 

Designação do projeto: JMS Ecoinovadora 

Código do projeto: POCI – 07 – 62H2 – FEDER – 180389     

Objetivo principal: Inovação Empresarial – Economia Circular, Transição Climática e Energética 

Região de intervenção: NORTE 

Entidade beneficiária: J. MOREIRA DA SILVA & FILHOS S.A. 

Data de aprovação: 08-06-2022 

Data de início: 15-04-2021 

Data de conclusão: 14-04-2023 

Custo total elegível: 1.527.195,00 EUR 

Apoio Aprovado: FEDER – 381.798,75 EUR 

Descrição do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projeto JMS Ecoinovadora aumentará a capacidade produtiva da JMS, graças à inovação, aposta 
na sustentabilidade apoiada na transformação digital, que potenciará uma mudança na organização, 
no marketing, nos produtos e processos centrados no uso eficiente dos recursos e novas dinâmicas 
de inovação. 
 

Grau de realização dos objetivos em 100%: 

• Valor Acrescentado Bruto (VAB): 5.498.170,55 Euros 

• Criação de Emprego Qualificado (CEQ): 1 Posto de Trabalho; 

• Volume de Negócios (VN): 12.079.229,71 Euros. 
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