
 
 
 

Ficha do Projeto 
 
Designação do Projeto: Projetos Individuais – Internacionalização de PME 

Código do Projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-034945 

Objetivo Principal: Dinamizar a internacionalização para crescer 

Região de intervenção: Centro 

Entidades beneficiária: TWOOSK - INVENTORY MANAGEMENT, S.A. 

Data de aprovação: 2018/03/14 

Data de início: 2018/01/01 

Data de conclusão: 2019/12/31 

Custo total elegível: 238.750,00€ 

Apoio Financeiro da União Europeia:  

  FEDER: 107.437,50€ 

  FSE: 0,00€ 

Apoio financeiro público nacional/regional: 0,00€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

Com este projeto de internacionalização, o promotor pretende evoluir no 

sentido de penetrar em novos mercados com potencial e que devidamente 

explorados vão proporcionar um aumento do Volume de Negócios. A 

empresa pretende seguir uma estratégia de diversificação do crescimento, 

através da extensão a novos mercados e o alargamento da sua atividade a 

novos setores.  

 

A TWOOSK - INVENTORY MANAGEMENT, S.A. para atingir os resultados 

propostos irá desenvolver as seguintes atividades: 

 - Presença em feiras internacionais; 

 - Realização de ações de prospeção; 

 - Construção do novo website internacional; 

 - Elaboração de um plano de marketing internacional. 



 
 
 

Ficha do Projeto 
 
Designação do Projeto: SI Inovação Empresarial - Produtiva 

Código do Projeto: Centro-02-0853-FEDER-044914 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias 

empresas 

Região de intervenção: Centro 

Entidades beneficiária: Twoosk – Inventory Management, S.A 

Data de aprovação: 2019/08/12 

Data de início: 2019/08/01 

Data de conclusão: 2021/07/31 

Custo total elegível: 257.012,50€ 

Apoio Financeiro da União Europeia:  

  FEEI: 97.487,50€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

Com este projeto de Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas, o promotor tendo criado um Marketplace global, em que as 
empresas de produtos parceiras podem anunciar e vender os seus produtos 
em excesso de stock ao público em geral. A empresa pretende criar uma 
adesão premium à plataforma, conectar as vendas realizadas na plataforma 
com a contabilidade da empresa, através do ERP de gestão. 
 

A Twoosk – Inventoy Management, S.A. para atingir os resultados 

propostos irá desenvolver as seguintes atividades: 

 - Internacionalização do negócio; 

 - Adaptar a plataforma a qualquer setor; 


