Designação do projeto Aumento da capacidade produtiva por via da inovação e
tecnologias avançadas de produção
Código do projeto NORTE-02-0853-FEDER-033727
Objetivo principal OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção Norte, Santo Tirso, Água Longa
Entidade beneficiária Mestrútil, Unipessoal Lda.
Data de aprovação 22-02-2018
Data de início 30-04-2018
Data de conclusão 18-04-2020
Custo total elegível 1.199.075,95€
Apoio financeiro da União Europeia Incentivo FEDER reembolsável corresponde à
aplicação da taxa de 60,00% das despesas elegíveis, no montante de 719.445,57€
(setecentos e dezanove mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e
sete cêntimos)
Apoio financeiro público nacional/ regional (não aplicável)
Objetivos, atividades e resultados esperados/ atingidos
Os objetivos e atividades esperados são:
−

Estimular a competitividade, através de requalificação e adaptação das
instalações e aquisição de máquinas radicalmente mais avançadas para que a
médio prazo alcance mais produção em diversidade e em quantidade;

−

Aumentar e, consequentemente, diversificar a oferta de produtos através de
intervenção mais proativa orientada para um target de maior exigência e de mais
elevado poder de compra;

−

Criar o Gabinete de Design;

−

Contratar 3 RH altamente qualificados nas áreas do marketing/ vendas,
engenharia de produção/ design;

−

Afirmar-se no mercado através da publicidade em motores de busca;

−

Promover condições de produtividade para a diversificação de mercados
(atualmente Portugal e França) através do aprofundamento de parcerias atuais e
da participação em feiras internacionais, fazendo ações prospeção e ações
promocionais, entre outras, por forma a atingir novos países premium da
indústria automóvel (Alemanha, Itália e Reino Unido);

−

Implementar a inovação baseada
sustentabilidade e competitividade;

−

Progredir na cadeia de valor e reforçar a presença em alguns elos quer das
atividades primárias quer das atividades secundárias para duplicar a faturação
em 5 anos.

no

conhecimento

para

garantir

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): 498.858,27€;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 3
Postos de Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 654.252,88€.

