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PROJETO POCI-02-0752-FEDER-042179 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Qualificação e Internacionalização de PME 

 

Reforçar e Consolidar a Presença nos Mercados Internacionais 

Período de Execução: de 01-11-2018 a 31-10-2021 

Custo Total Elegível: € 548.897,45 

Apoio financeiro da União Europeia: € 247.003,85 

L 

 

Síntese do Projeto 

Através do presente projeto a BALANÇAS MARQUES pretende entrar numa nova fase de 

internacionalização, reforçando a sua presença em mercados onde já atua, mas que possuem 

uma grande margem de crescimento da quota de mercado, e promovendo a entrada em novos 

mercados emergentes fora da Europa, onde a empresa apresenta atualmente um volume de 

negócios nulo ou muito residual. 

De forma a alcançar as metas previstas, a empresa apresentou o seguinte plano de 

investimentos, com aprovação do respetivo Organismo Intermédio Responsável: 

1. Conhecimento de mercados Externos: € 146.930; 

2. Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações 

externas: € 229.467,45; 

3. Prospeção e presença em mercados internacionais: € 101.500; 

4. Presença na web, através da economia digital: € 35.000; 

5. Desenvolvimento e promoção internacional de marcas: € 24.000; 

6. Marketing internacional: € 12.000. 

Localização 

Sede da BALANÇAS MARQUES: Edifício Balanças Marques / Parque Industrial de Celeirós (2.ª 

Fase) / 4705-414 Braga – Portugal  

 



 

 
 
 
Designação do Projeto: Adaptação da atividade da Balanças Marques ao contexto do COVID-19 
Código do Projeto: POCI-02-08B9-FEDER-058917 
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 
Região de Intervenção: Norte 
Entidade Beneficiária: Balanças Marques de José Pimenta Marques, Lda 
 
 
 
Data de Aprovação: 16-06-2020 
Data de Início: 01-06-2020 
Data de Conclusão: 30-11-2020 
Custo Total Elegível: 20.000,00€ 
Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 10.000,00€ 
 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 
O projeto enquadra-se na criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de 
produtos e serviços das PME, adaptando-as às novas condições do contexto da doença COVID-19, 
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades 
competentes. 
A Balanças Marques é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções informáticas para a 
indústria e comércio em geral. Pretende com este projeto a adaptação da sua atividade ao contexto 
da pandemia COVID-19, nomeadamente, através da adaptação das suas instalações e modelo de 
negócios e reorganização de métodos de trabalho às normas estabelecidas e recomendações das 
autoridades competentes. 
 
 
 
 

 
 


