
 

 

 

 

 

Designação do projeto:  sheerME - Plataforma Inovadora - Exploração Mercados Internacionais 

Código do projeto: LISBOA-02-0752-FEDER-071956 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Lisboa 

Entidade beneficiária: SHEERME DIGITAL MEDIA, LDA 

Data de aprovação: 13-11-2020 

Data de início: 29-12-2020 

Data de conclusão: 31-12-2021 

Custo total elegível: 25.000,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 10.000,00 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Síntese do projeto: 
 
A SheerMe.com, pretende ser uma plataforma de reservas, benefícios e aplicativo (WebView iOS e Android) em 
todas as empresas listadas, com destaque para o setor de bem-estar, beleza e fitness. A empresa pretende atuar 
em duas vertentes:  
1- Angariar empresas que coloquem os seus produtos/serviços disponíveis na plataforma, de forma a poderem 
ser adquiridos/reservados pelos seus clientes finais; 
2- Angariar clientes finais que procurem o tipo de produtos oferecido pelas empresas, de modo que estas vejam 
valor na plataforma. 
 
 

Principais objetivos estratégicos do projeto: 

Com o investimento a empresa pretende efetuar um diagnóstico do potencial de internacionalização do conceito, 
apostando numa primeira fase em mercados de proximidade e de grande sofisticação, designadamente as 
comunidades de Madrid, Barcelona, Paris e Roma. Para isso, a empresa pretende avaliar de uma forma clara 
como funciona o mercado da Beleza, Wellness e Fitness nas cidades-alvo da abordagem, quais são as 
funcionalidades da plataforma que serão mais ou menos atrativas nestes mercados, bem como, qual deverá ser 
o posicionamento na cadeia de valor da empresa em cada um dos mercados. 

Para além da vertente de diagnóstico, o projeto integra um conjunto de viagens de prospeção inicial às cidades 
indicadas, bem como a visita a alguns eventos especializados. 



 

 

 

 

 

Designação do projeto:  sheerME - Plataforma Inovadora 

Código do projeto: LISBOA-02-0651-FEDER-070799 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Lisboa 

Entidade beneficiária: SHEERME DIGITAL MEDIA, LDA 

Data de aprovação: 13-04-2021 

Data de início: 01-07-2020 

Data de conclusão: 30-06-2022 

Custo total elegível: 305.000,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 122.000,00 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Síntese do projeto: 
 
A SheerMe.com, pretende ser uma plataforma de reservas, benefícios e aplicativo (WebView iOS e Android) em 
todas as empresas listadas, com destaque para o setor de bem-estar, beleza e fitness. A empresa pretende atuar 
em duas vertentes:  
1- Angariar empresas que coloquem os seus produtos/serviços disponíveis na plataforma, de forma a poderem 
ser adquiridos/reservados pelos seus clientes finais; 
2- Angariar clientes finais que procurem o tipo de produtos oferecido pelas empresas, de modo que estas vejam 
valor na plataforma. 
 
 

Principais objetivos estratégicos do projeto: 
 
Com o investimento pretende-se criar uma plataforma digital mais robusta com características diferenciadoras 
para que seja possível conseguir conquistar o mercado nacional mais rapidamente e internacionalizar com 
sucesso. 
 
Tendo por base a sua missão, pretende-se levar a tecnologia ao mercado de Bem-estar, Beleza e Fitness, 
enquanto ajudamos os proprietários de empresas a aumentar sua presença digital e receita, além de preencher 
a lacuna entre usuários e proprietários de empresas. Criando um ecossistema que fornece a todos os 
intervenientes acesso a sugestões, locais de Bem-estar, Beleza e Fitness, com base nas necessidades do usuário. 
 
No seu arranque a empresa possui como objetivos SMART: 
 
- Specific: Dar a conhecer a SheerMe ao maior número de pessoas através de vários canais 
- Measurable: Conseguir 5000 Espaços listados e 10000 Users  
- Attainable: Acções de direcionamento para SheerMe.com/Social Media Channels/Typeform 
- Relevant: O que é a SheerMe e como vai ajudar Users e Merchants 
- Time-Based: Até setembro de 2020 - Data de Commercial launch 


