
 

 

 

 

 

 

FICHA DE PROJETO 

SISTEMAS DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS 

INOVAÇÃO EMPRESARIAL 

 

Designação do projeto: Inovação Produtiva 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-018684 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade da empresa  

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: TRAÇO DE MADEIRA, LDA 

Data de aprovação: 02-11-2016 

Data de início: 01-09-2016 

Data de conclusão: 31-08-2018 

Custo total elegível: 385.000,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 

FEDER – 231.000,00 € 

 

 

 

 



 

 

Síntese do projeto:  

O projeto de investimento, proposto nesta candidatura, consubstancia a criação de uma nova 

unidade produtiva e tem como principal objetivo catapultar 3 importantes dimensões da atividade 

da empresa: 

- Qualidade do produto; 

- Capacidade de resposta perante o cliente; 

- Alcance da empresa na geografia mundial.  

Em particular, a empresa pretende o aumento das suas capacidades de gestão e a qualificação 

específica dos ativos imbuída numa estratégia de inovação e internacionalização.  

 

Resumo das Ações do Projeto: 

- Modernização de equipamentos e processos produtivos 

Com vista à criação de capacidade e melhoria da qualidade, o projeto conta com a aquisição de 

novos equipamentos e máquinas, os quais irão proporcionar uma melhoria na flexibilidade e 

precisão da produção. 

- Reforço das infraestruturas 

Os investimentos previstos nesta tipologia incluem obras de remodelação de suporte ao projeto, 

necessárias para acomodar a otimização do layout produtivo e os custos inerentes à eletrificação, 

de modo a que a empresa possa, de um modo seguro e eficiente, acomodar a produção 

ambicionada. 

- Qualificação imaterial 

O projeto contempla um investimento num melhorado sistema de integração, o qual permite à 

empresa o uso de programas de desenho assistido por computador e facilita a criação de novas 

peças. O projeto conta ainda com o investimento em Planos de Negócios, Apoio Técnico 

especializado e o registo da Marca.  

 

Resultados esperados:  

I1) Valor Acrescentado Bruto: 326.863,38 Euros; 

I2) Criação de Emprego Qualificado: 4 Postos de Trabalho; 

I3) Volume de Negócios: 492.962,43Euros. 


