Designação do projeto: Expansão e intensificação da atividade internacional da ARMIS DS
Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-043241
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: ITSCRED - INFORMATION TECHNOLOGY, S.A.
Data de aprovação: 06-08-2019
Data de início: 09-02-2019
Data de conclusão: 08-02-2021
Custo total elegível: 412.303,81 (quatrocentos e doze mil, trezentos e três euros e oitenta e um cêntimos)
Apoio Financeiro da União Europeia:
▪

FEDER - 185.536,71 € (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis euros e setenta e
um cêntimos)

Objetivos e resultados esperados:
•

Volume de Negócios total – alcançar um volume de negócios de 2,52 milhões de euros no final
de 2022;

•

Volume de Negócios Internacional – represente, pelo menos, 1,15 milhões de euros em 2022,
ou seja, um peso de aproximadamente 45% de volume de negócios internacional;

•

Diversificação Mercados Internacionais – obter vendas internacionais até 2022, em pelo menos
7 dos 10 mercados internacionais alvo de investimento pela ITSCREDIT (Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Polónia, França, Canadá, EUA, Angola, Moçambique e África do Sul;

•

Rede de Parceiros Integradores – conseguir angariar até final de 2022, pelo menos 7 parceiros
integradores internacionais;

•

Equipa Comercial e Marketing Internacional – constituir departamento Comercial Internacional,
com, pelo menos, 2 novos RH dedicados às funções comercial e marketing digital nos mercadosalvo externos, até final de 2019;

•

I&D – intensificar a atividade de I&D interna, de modo a continuar a desenvolver novas releases
e versões de soluções verticais modulares de crédito e add-ons, a um ritmo de pelo menos um
novo módulo a cada biénio, até final de 2022;

•

Intensidade das exportações no pós-projeto: 45,43%.

Atividades Realizadas:
•

Presença, com o apoio do Programa Operacional Regional do Norte, Portugal 2020 e União
Europeia, nos seguintes eventos internacionais:
o LendIt Fintech Europe 2019 – 25 e 26 de Setembro de 2019 - Londres, Inglaterra
o LendIT Latam Miami - 03 e 04 de Dezembro de 2019 – Miami, EUA
o Efma 2019 – 14 e 15 de outubro de 2019 - Paris, França
o Collision 2019 - 20 a 23 de maio de 2019 – Toronto, Canadá
o Finovate Europe 2020 – 10 a 12 de fevereiro de 2020 – Berlim, Alemanha

•

Participação em eventos internacionais em formato webinar, com o apoio do Programa
Operacional Regional do Norte, Portugal 2020 e União Europeia:
o Finovate Awards 2020
o Lending Awards
o Digital Lending Webinar
o Collision from Home 2020

•

Publicidade em Revistas Internacionais, com o apoio do Programa Operacional Regional do
Norte, Portugal 2020 e União Europeia:
o The Record - Issue 18, September 2020:
https://www.technologyrecord.com/digital/magazine/issue18/129/index.html#zoom=
z.

Fotos, vídeos e outros suportes audiovisuais:

