
Designação do projeto | YESols INTERNACIONALIZAÇÃO 
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-001788
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Centro

Entidade beneficiária | YESOLS, Sociedade Unipessoal, Lda.

Data de aprovação | 11-11-2015
Data de início | 01-06-2015
Data de conclusão | 31-05-2018
Custo total elegível | 155.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 69.750,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:

1. Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no
mercado nacional e internacional;
2. Criação de um modelo de negócio com vista à inserção ou reforço da presença das PME’s
na economia digital que permita a concretização de processos desmaterializados com
clientes e fornecedores através da utilização das TIC;
3. Criação de marca própria e registo de patentes;
4. Incentivar a inovação ao nível do design dos produtos dos nossos parceiros;
5. Incentivar as PME’s portuguesas à utilização de novos métodos de distribuição e logística;
6. Apostar na inovação organizacional, aplicando novos métodos e processos organizacionais,
por meio da implementação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade;
7. Incrementar a competitividade, flexibilidade e a capacidade de resposta da YESols no
mercado global, por meio da contratação de recursos humanos qualificados.



Designação do projeto |SAY YES TO THE FUTURE 
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-071199
Objetivo principal| Reforço da Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária |YESOLS, SOCIEDADE UNIPESSOAL Lda.

Data de aprovação | 07-01-2021
Data de início |08-06-2020
Data de conclusão | 07-06-2022
Custo total elegível | 321.250,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 144.562,50 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:

1. Apostar na vertente estratégica de capital humano pautado pelo crescimento do

número de quadros qualificados, formação técnica e pela consolidação de

conhecimentos técnicos especializados na atividade, de forma a garantir a

sustentabilidade do negócio a longo prazo;

2. Apostar na divulgação da marca YESOLS e da sua loja online de forma a alargar a sua

presença e alcance internacional;

3. Aposta na divulgação dos produtos “Made in Portugal” nas redes internacionais;

4. Desenvolvimento de novas soluções que contribuam para a redução do consumo do

plástico descartável;

5. Incrementar o processo de internacionalização da YESOLS e da sua marca, pelo

alargamento do posicionamento atual e pela conquista de novos mercados

internacionais, nomeadamente: Itália, Espanha, Alemanha, França, Reino Unido,

Bélgica, Países Baixos, Marrocos, EUA, Áustria, Suécia, Suíça, Grécia, Luxemburgo,

Canadá, Finlândia, Polónia, Cuba, Argentina, Roménia, Lituânia, Eslovénia, Ucrânia.



Designação do projeto | INTERNATIONALIZATION OF THE YESOLS BRAND (YESOLS 
BRAND)
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-042520
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Centro

Entidade beneficiária | YESOLS, Sociedade Unipessoal, Lda.

Data de aprovação | 06-05-2019
Data de início | 07-11-2018
Data de conclusão | 06-11-2020
Custo total elegível | 276.676,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 124.504,20 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:

1. Divulgação da marca YESOLS e da Loja online da empresa na atmosfera digital reforçando assim, a
sua presença nos mercados internacionais;

2. Aposta em redes e-commerce para disponibilizar e promover os produtos nacionais, nas
principais plataformas digitais de renome internacional e ampliação do modelo de negócio com
vista à inserção e reforço da presença das PMEs na economia digital;

3. Promoção dos produtos “Made in Portugal” dos diversos parceiros de negócio, com o
aperfeiçoamento e restruturação da loja on-line;

4. Incrementar a competitividade, flexibilidade e a capacidade de resposta da YESOLS no mercado
global, por meio da contratação de recursos humanos qualificados.

5. Potencializar o processo de internacionalização da empresa apostando por um lado, no reforço e
consolidação da sua atual posição internacional na Alemanha e Itália e na conquista de novos
mercados, nomeadamente: Espanha, França, Suíça e Áustria, com o desenvolvido de um PLANO
ESTRATÉGICO DE MARKETING, que implemente inovadoras ferramentas de marketing de difusão
global assentes na economia digital.



Designação do projeto | YESols QUALIFICAÇÃO 
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-001794
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Centro

Entidade beneficiária | YESOLS, Sociedade Unipessoal, Lda.

Data de aprovação | 28-10-2015
Data de início | 01-06-2015
Data de conclusão | 31-05-2018
Custo total elegível | 134.445,01 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 60.500,25 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:

1. Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no 
mercado nacional e internacional;
2. Criação de um modelo de negócio com vista à inserção ou reforço da presença das PME?s
na economia digital que permita a concretização de processos desmaterializados com 
clientes e fornecedores através da utilização das TIC;
3. Criação de marca própria e registo de patentes;
4. Incentivar a inovação ao nível do design dos produtos dos nossos parceiros;
5. Incentivar as PME’s portuguesas à utilização de novos métodos de distribuição e logística;
6. Apostar na inovação organizacional, aplicando novos métodos e processos organizacionais, 
por meio da implementação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade;
7. Incrementar a competitividade, flexibilidade e a capacidade de resposta da YESols no
mercado global, por meio da contratação de recursos humanos qualificados.
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