
Designação do projeto | Somani - Internacionalizar, dinamizar e consolidar os Mercados Externos 
Código do projeto | POCI-0752-02-FEDER034318 
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME’s
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL, S.A.

Data de aprovação | 2018-02-27
Data de início | 2017-07-31 
Data de conclusão | 2019-07-30
Custo total elegível | €295.700,00
Apoio financeiro da União Europeia | €133.065,00

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Conforme objetivo da empresa, o presente projeto visou o aumento da notoriedade da sua marca e o aumento da 
sua presença nos mercados externos, levando a um incremento no seu volume de negócios internacional.
A empresa realizou parte das viagens que tinha previsto, tendo inclusivo adicionado algumas prospeções a 
mercados que não estavam inicialmente previstos em candidatura, caso da Bélgica, Canadá, Espanha e França.
Apesar de não ter exposto em todas as feiras propostas, participou em cinco edições da Feira Premier Vision 
Zoom Paris, e na Feira Fashion SPV London de 2018, não prevista em candidatura. Estas alterações deveram-se 
essencialmente a estratégia da empresa, procurando alternativas mais ajustadas à realidade do seu produto.
Para além dos investimentos referidos (viagens de prospeção e participação em feiras), a empresa desenvolveu 
coleções para apresentar no estrangeiro, nomeadamente nas feiras, contratou serviços para efetuar o estudo dos 
mercados Suécia, Suíça e Reino Unido, desenvolveu material promocionais, contratou técnicos qualificados, e 
efetuou um Plano de Marketing.
Em candidatura a Somani comprometeu-se a atingir uma taxa de exportação de %70,42 no ano pós projeto (2021), 
prevendo a empresa conseguir o objetivo traçado, apesar do abrandamento económico generalizado, fruto da 
situação pandémica verificada em 2021/2020.
Com efeito, a estratégia de internacionalização que a SOMANI tem desenvolvido, passa pelo incremento da sua 
posição na cadeia de valor e no mercado de atuação, através da implementação de uma série de ações que 
reforçaram esse posicionamento, desde uma presença mais efetiva nos mercados internacionais, a uma abordagem 
ao mercado mais assertiva, até à utilização de ferramentas mais arrojadas de marketing e o desenvolvimento de 
coleções sofisticadas e inovadoras.
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