Designação do projeto: Criação de uma unidade industrial produção de tinas para amassadeiras e batedeiras e
acessórios para a indústria de produção de máquinas da área alimentar.

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-023430
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: CENTRO
Entidade beneficiária: VERDURE INOX, LDA.
Data de aprovação: 2017-03-24
Data de início: 2016-10-01
Data de conclusão: 2018-09-30
Custo total elegível: 178.361,93€
Apoio financeiro da União Europeia: 107.492,52€

Indicadores de resultados – ano cruzeiro 2020:
Valor Acrescentado Bruto (pós-projeto): 322.174,00 €
Criação de Emprego Qualificado: 2 postos de trabalho
Volume de Negócios (pós-projeto): 800.000,00€

Atividades:
- Produção de Tinas para amassadeiras, Tinas para batedeiras, Ganchos e outros acessórios (pegas e encaixes)
para as tinas (produtos não produzidos em Portugal);
- Inauguração dos processos de produção de Tinas para amassadeiras, Tinas para batedeiras, Ganchos e outros
acessórios (pegas e encaixes) para as tinas na empresa e em Portugal;
- InnovationPro – TIC’s de apoio à I&DT e Certificação ISO9001;
- Registo e conceção da marca de fabricante (inaugural).

Resultados atingidos – ano 2016 e 2017:

Trata-se da criação da empresa em que o Investimento está em curso, prevendo-se a sua conclusão para finais de
2017.
Foram criados dois postos de trabalho.

Dados: IES 2016 (Vendas e VAB)
Criação de EAQ: 10/2017

Designação do projeto: Desenvolvimento do processo de internacionalização e promoção externa.

Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-024647
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: CENTRO
Entidade beneficiária: VERDURE INOX, LDA.
Data de aprovação: 2017-05-18
Data de início: 2016-11-01
Data de conclusão: 2018-10-31
Custo total elegível: 153.171,43€
Apoio financeiro da União Europeia: 71.070,00€

Resumo do projeto:
Desenvolvimento do processo de internacionalização e promoção externa da Verdure Inox e dos seus produtos:
Tinas para amassadeiras e batedeiras e acessórios para a produção de máquinas da indústria de panificação e
confeitaria, tendo por objetivo a entrada qualificada em 5 mercados europeus.

Indicadores de resultados – ano cruzeiro 2019:
Valor das exportações no volume de Negócios: 66,00%.

Atividades:
- Presença na Feira IBA – Alemanha;
- Web-site multilingue e SEO – para posicionamento dos produtos e de marca própria;
- Ação de Prospeção em 5 novos mercados - Holanda, Bélgica, Alemanha, França e Espanha;
- Estabelecimento de Nova Marca Própria;
- Certificação ISO 9001;
- Cinco Estudos de mercado - Bélgica, Holanda, Alemanha, França e Espanha;
- Formação profissional, EVTE e TOC e recrutamento de 3 RH altamente qualificado para o mercado externo.

Designação do projeto: Inovação processual, organizacional e de marketing com vista ao aumento
exponencial da capacidade de produção
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-038829
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: CENTRO
Entidade beneficiária: Verdure Inox, Lda.
Data de aprovação: 2018-06-13
Data de início: 2018-03-13
Data de conclusão: 2020-02-29
Custo total elegível: 602.550,19 euros
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 301.275,10 euros

Indicadores de resultados:

Valor Acrescentado Bruto (pós-projeto): 513.940,00 euros
Criação de Emprego Qualificado: 5 postos de trabalho
Volume de Negócios (pós-projeto): 1.159.200,00 euros

Atividades:

- Introdução de novas tecnologias produtivas inexistentes (6 novas linhas de polimento) e introdução inaugural de
integração entre Software de Gestão e Sensores na linha produção (Industry 4.0);
- Estudo de Engenharia de processos Lean e InnovationPRO;
- Uma nova marca internacional de produto.

julho, 2018

