Designação do projeto | Projecto de Investimento SI2E - João Carlos Miranda Construções, Lda.
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000720
Objetivo principal Promover a Integração Social e Combater a Pobreza e Qualquer
Discriminação
Região de intervenção |Alentejo

Entidade beneficiária | JOÃO CARLOS MIRANDA - CONSTRUÇÕES, LDA
Data da aprovação |24-04-2019
Data de início |01-01-2019
Data de conclusão | 01-07-2020
Custo total elegível | 99.994,20 €
Apoio financeiro da União Europeia | 49.997,10€
Objetivos, atividades e resultados esperados
O projeto de investimento apresentado passa pela aquisição de um conjunto de equipamentos e
máquinas, que irão combater as insuficiências da empresa e possibilitar um aumento da produtividade,
satisfazer um número mais alargado de potenciais clientes e, consequentemente, entrar em novos
mercados, nacionais e internacionais, promovendo a empregabilidade e o consumo na região.
No âmbito deste projecto é possível destacar um conjunto de objectivos estratégicos gerais e
específicos, que se apresentam de seguida de forma clara, concisa e mensurável. Os Objetivos gerais:
Criar condições para manter um projeto empresarial economicamente sustentável e financeiramente
rentável; Melhorar as condições de trabalho; Entrada em novos mercados; Desenvolvimento
socioeconómico da Região.
A implementação deste projecto e a prossecução dos objectivos estratégicos ou gerais acima referidos,
implica a realização do investimento que dá origem a esta candidatura. Os Objetivos Específicos:
Realizar o investimento necessário para a consolidação da empresa no mercado e desta forma alargar o
seu leque de serviços e clientes. Este investimento diz sobretudo respeito, aos equipamentos e
máquinas para o trabalho produtivo, aos equipamentos informáticos e respectivos Software, bem como
aos equipamentos administrativos; Criar todas as condições para o cumprimento das políticas da
empresa em questão de condições de trabalho, segurança, qualidade e de serviço ao cliente; Aumentar
os recursos humanos com a contratação de mais um (1) colaborador.

Designação do projeto | Internacionalização da João Carlos Miranda
Código do projeto | ALT20-01-0752-FEDER-036187
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |Alentejo
Entidade beneficiária | JOÃO CARLOS MIRANDA - CONSTRUÇÕES, LDA
Data da aprovação | 2018-05-04
Data de início | 2018-06-18
Data de conclusão |2019-06-17
Custo total elegível | 13.250,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 9.937,50€

Objetivos, atividades e resultados esperados
Os mercados de interesse são o mercado europeu, principalmente a Dinamarca, Inglaterra,
França e Itália.
O Projecto Vale Oportunidades de Internacionalização tem como objetivo desenvolver e
implementar um plano de internacionalização na empresa e que abrange uma fase de
Diagnóstico de Oportunidades e uma fase de Prospeção e Visitas aos Mercados
Internacionais.
Prevemos com o presente projeto crescer a médio/curto prazo, perspetivando aumentar os
nossos recursos de modo a acompanhar a evolução e crescimento da empresa e seu volume
de vendas e prestação de serviços.
A João Carlos Miranda prevê atingir um volume de negócios internacional de cerca de
80.000 euros, repartidos pelos países que irão ser alvo de estudo no âmbito do presente
projeto.

