
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

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. 

Este tem por objetivo dotar a empresa de capacidade técnica com 
tecnologia de ponta. Para a implementação desta estratégia é necessário 
aumentar a unidade fabril com a construção de uma nave industrial de 
3.000 m² num lote contiguo ao da unidade industrial atual. Este tem o 
propósito de assegurar as condições físicas necessárias para a 
implementação da estratégia deste projeto. 

Espera-se que o impacto gerado por este projeto dê origem a um aumento 
das vendas e do volume de exportação, assim como também se perspetiva 
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que a nova gama de produtos possa ter um impacto de 15% nas vendas da 
empresa. 

Em termos de objetivos para este projeto a empresa propõe-se atingir os 
seguintes pontos: 

- Consolidação da empresa no mercado internacional; 

- Aumentar as exportações para mais de 75% em 2021; 

- Lançar 3 novos produtos e inovar em um deles; 

- Atingir novos mercados. 

 

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto: 

a) Trabalhadores que se considerem mais aptos para a inovação e gestão 
após a frequência da formação: Inquérito aos formandos após a conclusão 
das ações de formação; 

b) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 
3.296.134,60 Euros; 

c) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 
9 Postos de Trabalho; 

d) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 
9.968.537,12 Euros. 


