Designação do projeto Aumento da capacidade de um estabelecimento por via da
inovação e tecnologias avançadas de produção
Código do projeto NORTE-02-0853-FEDER-033878
Objetivo principal OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção Norte, Paços de Ferreira, Penamaior
Entidade beneficiária Miguel Veríssimo & Filhos, Lda.
Data de aprovação 22-02-2018
Data de início 30-01-2018
Data de conclusão 01-08-2019
Custo total elegível 2.923.051,50€
Apoio financeiro da União Europeia Incentivo FEDER reembolsável corresponde à
aplicação da taxa de 60,00% das despesas elegíveis, no montante de 1.461.525,75€
(um milhão quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco euros e
setenta e cinco cêntimos)
Apoio financeiro público nacional/ regional (não aplicável)
Objetivos, atividades e resultados esperados/ atingidos
Os objetivos e atividades esperados são:


Aumentar a capacidade de produção, obtendo uma propensão para a geração
de Valor Acrescentado de 60%;



Aumentar a produção com uma nova linha de produção de marca própria,
entrando diretamente no mercado;



Aumentar o Volume de Negócios Total para 5.608.725,00€ em 2020;



Alcançar uma quota de Volume de Negócio Internacional não inferior a 65% em
2020;



Crescimento no Volume de Exportações de cerca de 500%;



Maior eficiência energética, pretendendo reduzir os custos com eletricidade;



Ter uma estrutura de custos otimizada, dando especial relevo à redução de
tempos entre tarefas (automatização);



Desmaterializar processos, nomeadamente ao nível de gestão e organizacional
da produção;



Estimular a satisfação no local de trabalho e a produtividade,



Consolidar os mercados onde atua e alargar a prospeção e maior contacto para
3 novos mercados;



Contratação de 7 RH nível 6 e parceria com o IPP para o desenvolvimento de
produtos com forte incorporação de tecnologia e inovação;



Atividade produtiva mais intensiva em conhecimento e criatividade e com forte
incorporação de valor acrescentado nacional, de máquinas e equipamentos
essenciais quer para a execução do novo produto, quer para o crescimento
expectável;



Aumentar a capacidade instalada em 65,94%, utilizando o critério do VBP entre
os anos pré e pós projeto;



Novas formas de comercialização ajustada a cada cliente-alvo. O projeto terá um
impacto imediato na produção face à estrutura atualmente existente, a par da
expectável progressão da empresa na cadeia de valor

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto (previstos no n.º 4 do Anexo D do
RECI) são os seguintes:
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto):
3.399.965,11€;
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): 5.608.725,00€.

