
Designação do projeto | SOMANI - A consolidação de um futuro internacional
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-002016 
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME’s
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL, S.A.

Data de aprovação | 2015-08-31
Data de início | 2015-06-15
Data de conclusão | 2017-06-14
Custo total elegível | €279.313,14
Apoio financeiro da União Europeia | €125.690,91

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Dedicada ao fabrico de têxtil de malha e interior para mulher, homem e criança, nomeadamente aos têxteis-lar, 
roupa de banho e puericultura, a SOMANI – SOCIEDADE TÊXTIL, S.A., foi constituída em 1985 no concelho de 
Santo Tirso. 

Rapidamente iniciou a venda direta para países externos, tendo necessidade de modernizar os equipamentos fruto 
do elevado número de encomendas e de registar a marca a nível nacional e internacional. O objetivo da entidade 
desde a sua criação é a presença nos mercados europeus, estando atualmente presente na grande maioria dos 
países comunitários e outros como o México, Estados Unidos da América e Letónia. 

No âmbito do projeto a entidade pretende aumentar as vendas no mercado externo decrescendo a dependência 
ao mercado nacional. A estratégia de Internacionalização recai na diversificação via abordagem a novos mercados 
e diversificação dos produtos já existentes, pretendendo a SOMANI, durante o decorrer do projeto, implementar 
ações como:

• Diversificação do leque de produtos existente;
• Otimização dos motores de busca;
• Aumentar a presença e visibilidade nos mercados externos, através da aposta em feiras e prospeção de 

clientes; 
• Reforçar o quadro de recursos humanos com a contratação de dois comerciais, consolidando a presença 

nacional e internacional; 
• Renovação da plataforma web de modo a incorporar área reservada a clientes; 
• Produção de catálogos multilingues; 
• Conceção e implementação de um showroom na Finlândia. 

Os investimentos visam alcançar a estratégia, tendo a SOMANI definido como objetivos SMART:

• Desenvolvimento de novas coleções; 
• Reforço da ligação com o cliente;
• Alargar a presença em feiras internacionais;
• Atingir uma taxa de exportação de 67,87%.

Cofinanciado por:


