
                                                    

 

 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:  

Ativação e alavancagem do registo de comunicação digital 

CÓDIGO DO PROJETO:  

ACORES-03-0853-FEDER-102127 

OBJETIVO PRINCIPAL:  

Reforçar a capacitação empresarial das empresas regionais para a 

competitividade 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  

IN LABEL – RÓTULOS, ETIQUETAS E EMBALAGENS, LDA 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 7 150,00 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: € 7 150,00 

DESCRIÇÃO:  

Fundada em 2012, a empresa IN LABEL tem como finalidade comercial a 

produção de rótulos, etiquetas e embalagens. 

Apesar de, no início da sua atividade, o enquadramento concorrencial não 

ser muito relevante, actualmente tal já não acontece, não só devido à 

entrada de novos operadores no mercado regional, mas também porque a 

internet veio alargar o cenário concorrencial de um mercado que 

anteriormente se circunscrevia essencialmente à ilha de São Miguel.  

Esta realidade torna pertinente uma maior proatividade de marketing que 

outrora não se afigurava como um fator crítico de sucesso visto que o 

mercado e a procura cresciam ambos de forma espontânea.  



Neste sentido o Vale PME Digital é visto pela gerência da IN LABEL como 

uma oportunidade de ter uma pegada digital em sintonia com os atuais 

objectivos de comunicação, de marketing e comerciais da empresa. 

Aliado a isso acresce o facto de que, dada a tipologia de negócio da IN 

LABEL, entende-se como importante dispor de plataformas digitais não só 

para consolidar a sua presença e cota de mercado no seu market place 

regional (Açores) como também abranger mercados novos e credibilizar e 

alavancar a sua presença junto destes.   

Assim sendo, e tendo em conta que ter uma presença mais visível no seu 

mercado atual e potencial é um dos grandes objetivos da IN LABEL, 

interessa, desde logo, alavancar o seu registo de comunicação de 

marketing, o que se afigura como exequível com os suportes de 

comunicação digital que a empresa criou e dinamizou com o apoio 

concedido pelo Vale PME Digital – Açores. 
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