Designação do projeto | Reforço da capacidade da empresa para o Lançamento
novos e inovadores produtos para os mercados Internacionais
Código do projeto |
NORTE-02-0853-FEDER-033309
Objetivo principal| Inovar ao nível da oferta do produto reforçando a estratégia de
crescimento consolidado em mercados externos.
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária | ANIBAL CARNEIRO BARBOSA, LDA.
Data de aprovação | 10-05-2018
Data de início | 01-07-2018
Data de conclusão | 26-06-2020
Custo total elegível | 2.070.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia |
FEDER – 1.035.000,00 €

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
O objetivo é reforçar da capacidade produtiva da empresa e da sua oferta
de produtos para introdução de mais e mais variados produtos.
Investimentos em equipamentos produtivos, de armazenamento e
manuseamento de produtos com vista ao aumento da capacidade
produtiva e de resposta em tempos mais curtos promovendo a expansão
internacional.

Com o presente projeto de investimento, espera-se inovar ao nível da
oferta do produto, sendo esta a principal força motriz de suporte à
estratégia de crescimento consolidado em mercados externos.

Em termos de objetivos para este projeto a empresa propõe-se atingir os
seguintes pontos:
- Aumento da unidade industrial;
- Implementar um parque de máquinas com equipamentos
tecnologicamente evoluídos e capazes de inovar, permitindo a flexibilidade
produtiva;
- Utilização de materiais e métodos ambientalmente sustentáveis;
- Implementação de novas estratégias de marketing;
- Crescer em termos de vendas, através da entrada em mercados
internacionais com aceitação;
- Atingir um volume de vendas superior a 7.350.000;
- Lançar duas novas Gamas de Produtos.

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto:
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto):
3.022.965,15 Euros;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto):
7 Postos de Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto):
7.393.020,07 Euros.

