Nº do Projeto: 001936

Código da Operação: POCI-02-0752-FEDER-001936

Aviso: 06/SI/2015
Designação: PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização
Programa Operacional: PO CI
Obje vo Temá co: OT 3 - Reforçar a compe vidade das PME
Prioridade de Inves mento: PI 3.2 - O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização
Tipologia de Intervenção: TI 52 - Internacionalização das PME
Período de execução: 2016-01-21 a 2017-08-31
Inves mento:
373.993,77
Elegível:
239.993,75
Incen vo Não Reembolsável:
107.997,19
Designação do Projeto: KICKOFF@MPRO_INTERNACIONALIZAÇÃO
Descrição Sumária do Projeto
A Mistolin Proﬁssional, S.A. é uma média empresa do concelho de Vagos que iniciou a sua
a vidade em Dezembro de 2014 e dedica a sua a vidade à comercialização de produtos de
limpeza para consumo domés co e industrial, que são produzidos pela Mistolin, S.A.. Para
além destes produtos a MPro comercializa ainda um conjunto de produtos complementares
aos de limpeza, como sejam, panos de limpeza, rodos, carrinhos, doseadores, entre outros,
sempre de fabricantes nacionais, cujo VN não tem um peso signiﬁca vo.
Através da implementação deste projeto de internacionalização, a MPro pretende penetrar
no mercado externo para comercialização dos seus produtos, beneﬁciando da diferenciação
desses produtos suportados pela marca própria (Mistolin) e do processo de I&D e Inovação
do grupo a que pertence.
Para tal a empresa apresenta um plano de inves mentos direcionado a 7 mercados, onde
inclui ações de prospeção, ações de promoção, par cipação em 2 feiras promocionais,
material promocional diverso, contratação de 1 quadro técnico, estudos de mercado e um
so ware (SRM) para uma nova plataforma de comunicação.
++++++++++++++++
Considera-se que estão reunidas as condições para a MPRO avançar com um plano de
internacionalização sustentado e credível, baseado na sua estratégia e complementarmente
ao inves mento de qualiﬁcação que a empresa terá em curso, fortemente alicerçados na
capacidade de inves gação, desenvolvimento e inovação e tecnologia produ va avançada do
Grupo MISTOLIN. O presente projeto de inves mento visa dotar a MPRO para a
implementação desta estratégia e arrancar com a internacionalização da empresa,
permi ndo-lhe entrar nos mercados externos, por um lado, bem como ﬁdelizar os seus
clientes proﬁssionais/ industriais às marcas próprias dos seus produtos.

As previsões do volume de exportações estão devidamente sustentados em indicadores
sectoriais que demonstram as perspe vas de internacionalização do mercado,
designadamente aos elementos recolhidos das caraterís cas dos mercados selecionados.
Encontram-se igualmente suportadas pela evolução estratégica da empresa, onde se procura
diversiﬁcar e alargar a sua abrangência de países/ mercado onde a MPRO pretende atuar,
não ﬁcando dependente de nenhum país/ mercado em par cular.

Designação do projeto | Vale Oportunidades Investigação
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-040824
Objetivo principal| OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
inovação
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária |MISTOLIN PROFISSIONAL, S.A.
Data de aprovação | 14-11-2018
Data de início | 10-12-2018
Data de conclusão | 09-12-2019
Custo total elegível |20.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 15.000,00 EUR
Este projeto pretende redesenhar a formulação dos atuais desinfetantes da Mistolin
PRO, através da substituição dos princípios ativos por outros cujo estado da arte da
literatura científica aponte como promissores.
RESULTADOS ESPERADOS:
Com o conjunto de ações previstas, prevê-se a validação do conceito a nível
laboratorial e preparação de um novo projeto para agregar as necessidades a nível
científico, industrial e económico para desenvolvimento e produção de uma
formulação desinfetante inovadora e com forte potencial de diferenciação no mercado
deste setor.

Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS - Qualificação das PME
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-001946
Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |POCI - aveiro
Entidade beneficiária | MISTOLIN PROFISSIONAL, S.A.
Data de aprovação | 2015-08-31
Data de início | 2015-09-01
Data de conclusão | 2017-08-31
Custo total elegível |130.643,75 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 58.789,69 EUR
O presente projeto de investimento visa dotar a MPRO para a
implementação da sua estratégia na capacidade de investigação,
desenvolvimento e inovação e tecnologia produtiva avançada do
Grupo MISTOLIN e arrancar com a qualificação da empresa,
permitindo-lhe sustentar-se nos domínios da qualidade, tecnologias
de informação e comunicação, conceção de marcas e atuar baseado
na filosofia CRM - Customer Relationship Management, de modo a
entrar nos mercados externos, por um lado, bem como fidelizar os
seus clientes profissionais/ industriais às marcas próprias dos seus
produtos, por outro lado.
O objetivo do projeto é apresentar ao mercado soluções que
interfiram com o desempenho dos seus produtos, mas que não
passem obrigatoriamente pelos produtos em si, mas sim por
complementos de atuação, neste caso, os lubrificantes, de
importância vital para a indústria alimentar, um dos sectores de maior
relevância para a MPRO.

