Projetos Simplificados VALES – Apoios a fundo perdido (75%)
Objetivo: Contratação de serviços de consultoria a entidades credenciadas, como é o caso da
ANIMAFORUM.
Beneficiários: Empresas PME, sob qualquer natureza e forma jurídica.
Financiamento: Não reembolsável, 75% da despesa elegível a fundo perdido.
Limite de incentivo: 15.000,00€, o que representa um máximo de 20.000,00€ de despesa elegível.
Candidatura: A ANIMAFORUM (Agrocluster) apoia as empresas que pretendam candidatar-se aos VALES,
apoiando desde a submissão da candidatura. A preparação e submissão da candidatura não tem
qualquer custo para a empresa.
Tipologias de projeto disponíveis:
1. VALE INTERNACIONALIZAÇÃO
Destinado a empresas que pretendam iniciar o seu processo de internacionalização. A empresa não
pode ter tido atividade exportadora nos últimos 12 meses.
Tem como objetivo desenvolver um plano estratégico de internacionalização para a empresa, cujo
trabalho a implementar inclui as seguintes fases:
a. Análise à empresa
b. Análise aos mercados (2/3 mercados à escolha)
c. Estratégia de entrada da empresa nos respetivos mercados
d. Criação de Base de contactos (potenciais clientes e parceiros, mediante a estratégia
definida)
e. Acompanhamento de contactos

2. VALE QUALIDADE
Tem como objetivo a Implementação e Certificação de Sistemas de Gestão nas áreas:
a. Qualidade (ISO 9001:2008)
b. Alimentar (ISO 22000, FSSC)
c. Energia (ISO 50001)
d. Inovação (ISO 4457)
e. NP 1090
f. Marcação CE
g. …

3. VALE ECONOMIA DIGITAL
Tem como objetivo a criação de Site / Loja on-line / Catálogo on-line / Portal com área reservada. O
registo domínio, alojamento e manutenção da plataforma é assegurada pela ANIMAFORUM.
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4. VALE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
Pretende-se disponibilizar apoio (consultoria), durante 1 ano, na área de organização e gestão,
nomeadamente na gestão estratégica, realização de plano negócio, plano marketing.
Ou ainda para desenvolvimento de aplicações informáticas de gestão à medida, em particular para a
gestão do SGQ, Software de Gestão (ERP).

5. VALE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Tem como objetivo apoiar a empresa no registo de marcas, desenhos e modelos de utilidade, a nível
nacional, comunitário ou internacional.

6. VALE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Tem como objetivo apoiar a empresa no desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços.

7. VALE EMPREENDEDORISMO
Com acesso reservado a empresas criadas há menos de 2 anos, esta tipologia prevê a contratação de
serviços de consultoria para apoio à elaboração de Planos de Negócios e outros serviços de consultoria
imprescindíveis ao arranque de empresas.
Pretende-se disponibilizar apoio (consultoria), durante 1 ano, na área de organização e gestão (planos
negócio, planos marketing, gestão estratégica) ou por exemplo na área da Economia Digital para criação
de sites / Lojas on-line / Catálogo on-line / Portal com área reservada.
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