
 
    

       
 
 
E- COIMBRA - A CHINA À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE  
O projeto “E-COIMBRA” propõe criar uma plataforma de comércio eletrónico B2B (business to 
business) com o objetivo de ajudar as empresas a vender os seus produtos no mercado chinês. 
A integração na plataforma é gratuita e sem custos. 
 

FICHA DE ADESÃO – PLATAFORMA E-COIMBRA 

Enviar ficha assinada e digitalizada por e-mail para geral@nerc.pt até 31 de março de 2018. 
A Adesão envolve um compromisso de participação. 
 

ÂMBITO 
Sistema de Incentivos – Sistema de Apoio de Ações Coletivas do Centro 2020 que prevê no Eixo 
III (Centro) potenciar o sucesso da internacionalização das PME, aumentar o conhecimento 
sobre os mercados e promover iniciativas coletivas de cooperação interempresarial. 
 

PÚBLICO-ALVO 
Empresas da Região Centro dos seguintes setores: moldes, plásticos, vinhos, alimentar, 
farmacêuticas, tecnológicas, água, ambiente, entre outras. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ADERENTE 

Denominação Social: ____________________________________________________________  
Morada sede: __________________________________________________ CP:________ 
Concelho: ________________________________ Freguesia: ___________________________ 
NIF: ____________________    Web: _______________________________________________ 
Pessoa de Contacto: _______________________________________________________  
Cargo da Pessoa de Contato: _________________________________________________ 
Telefone:___________________________ E-mail: ____________________________________  
Nº de Trabalhadores: ___________ Setor: ___________CAE (Rev. 3): ________ 

Setor de atividade: 

Alimentar          Moldes Outro: 

____________________ Ambiente   Plásticos 

Água Tecnológicas 

Farmacêutica/saúde Vinhos 

 

Estatuto PME: 

Sim                    Não 

Produção bens/serviços internacionalizáveis: 

Sim                    Não 

 

mailto:geral@nerc.pt


 

Peso das exportações no volume de negócios: 

Área  de negócio (%) Mercado de destino (país /%) 

  

  

 

Canais de comercialização e promoção: 

 

 

Posicionamento da empresa face à internacionalização: 

Interno (Forças e Fraquezas) 

 

 

 

Externo (Oportunidades e Ameaças) 

 

 

 

Breve descrição de atividade: 

 

 

 

 

Produtos /Serviços a incluir na plataforma: 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
Declaro em nome da empresa e sob compromisso de honra, que as informações prestadas são 
verdadeiras e que compreendo que serão utilizadas para avaliar a adequação da empresa que 
represento para participação neste projeto. 

 

Data: __ /__ /____       Assinatura __________________________________________________ 
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