Designação do projeto | Internacionalização SOAP
Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-041871
Objetivo principal |OT 3 – REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME
Região de intervenção | LISBOA
Entidade beneficiária |SÓ APRESENTAÇÕES, LDA

Data da aprovação | 12-04-2019

Taxa Execução:
109,50%

Data de início | 26-12-2018
Data de conclusão | 25-12-2021
Custo total elegível | 142.400,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 56.960,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A SOAP tem como objetivo tornar-se uma empresa de referência no setor da comunicação para os negócios
e a gestão, antecipando as necessidades dos seus clientes e ajudando-os a transmitir ideias e a concretizar
a comunicação com sucesso.
Através da implementação do presente projeto de investimento, o Promotor visa: i) apostar continuamente
na qualidade, design e serviço, como via privilegiada para incrementar valor aos seus produtos, reforçando
os mercados onde atua e entrando em novos, ii) continuar a desenvolver atributos diferenciadores e uma
cultura empresarial de ambição, assertividade comercial, excelência operacional e orientação para
resultados, iii) aumentar a eficiência de processos e sistemas de suporte, procurando sistematicamente
formas de melhorar os níveis de produtividade e serviço prestado aos clientes, iv) apostar na economia
digital enquanto fundamental alavanca dos negócios, v) promover a prospeção de oportunidades em novos
mercados e a consolidação da sua posição nos mercados onde já atua e vi) reforçar-se através da
contratação de novos quadros técnicos.

Designação do projeto | AUMENTO DA CAPACIDADE EXPORTADORA DA SOAP
Código do projeto |LISBOA-02-0752-FEDER-013162
LISBOA-05-3560-FSE-013162

Objetivo principal |OT 3 – REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME
Região de intervenção | LISBOA
Entidade beneficiária |SÓ APRESENTAÇÕES, LDA

Data da aprovação |08-03-2016

Taxa Execução:
76,92%

Data de início | 21-09-2015
Data de conclusão | 06-01-2018
Custo total elegível | 197.353,72€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 84.331,67 €
FSE – 6.965,00 €

Objetivos, atividades e resultados esperados
A SOAP tem como objetivo tornar-se uma empresa de referência no setor da comunicação para os negócios
e a gestão, antecipando as necessidades dos seus clientes e ajudando-os a transmitir ideias e a concretizar a
comunicação com sucesso.
Através da implementação deste projeto a empresa pretende aumentar e diversificar a sua capacidade
exportadora e consequentemente consolidar uma posição de destaque no mercado internacional.

