Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA – COVID-19
«Expansão da Capacidade Produtiva da Empresa para Apoio ao Combate à COVID»
Código do projeto | 048616
Programa Operacional | Centro-02-08B9-FEDER-048616
Objetivo temático | Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção | Centro
Entidade beneficiária | VILARINHO & IRMÃOS, LDA
Data de aprovação | 2020-05-20
Data de início | 2020-06-29
Data de conclusão | 2020-12-17
Situação | Encerramento
Custo total elegível |€ 291.500,00
Apoio FEDER | € 236.324,00

Descrição
O projeto designado por «Expansão da Capacidade Produtiva da Empresa para Apoio ao Combate à COVID», com
enquadramento na Tipologia da Expansão da Capacidade Produtiva, visa dotar a empresa das condições técnicas e operacionais,
implementando novos métodos de fabrico, organizacionais ou de marketing e expansão da capacidade para apoio ao combate à
COVID.
Nesse sentido a empresa vem complementar à sua atividade, e por forma a dar resposta às necessidades atuais do mercado, a
criação de uma linha de produção automática de máscaras descartáveis NÍVEL 2, fabrico de máscaras reutilizáveis NÍVEL 3,
apostando na produção de diversos equipamentos de proteção e ferramentas associadas.
Desta forma, o foco imediato da empresa será o de apoiar a colmatar as necessidades provocadas pelo surto pandémico da
COVID-19, adaptando as suas atividades normais e o seu espaço a estas novas necessidades.

Efeitos do projeto na competitividade da empresa
O projeto terá um efeito bastante positivo na competitividade da empresa, tendo em conta que o mesmo se encontra relacionado
com as atividades já implementadas, permitindo expandir as mesmas no imediato para capacitar os processos para o apoio no
combate à COVID, diversificando os processos e a oferta, aumentando o mercado-alvo, bem como o potencial produtivo.
Esta expansão é bastante significativa para a empresa, no sentido em que no período posterior à pandemia será um fator
diferenciador face à concorrência e gerará um crescimento empresarial sustentado no tempo.
Existe ainda potencial de expansão internacional, tanto em termos de combate ao COVID como no período pós-pandemia.

Designação do projeto | ADAPTAR - PME
Código do projeto | 071888
Programa Operacional | CENTRO-02-08B9-FEDER-071888
Objetivo temático | Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção | Centro
Entidade beneficiária | VILARINHO & IRMÃOS, LDA
Data de aprovação | 2020-07-16
Data de início | 2020-07-27
Data de conclusão | 2021-04-16
Situação | Execução contratual
Custo total elegível |€ 21.500,00
Apoio FEDER | € 10.750,00

Descrição
Este projeto visa o desenvolvimento de novas formas comerciais na empresa, através de websites com o objetivo de criar site/loja
on-line, para comercialização dos nossos produtos.
A empresa criada em 1977, dedica-se ao fabrico de Vestuário de Trabalho, máscaras reutilizáveis NÍVEL 3- COVID19, e,
comercialização de Equipamentos de Proteção Individual, tem um mercado muito tradicional, a nível nacional e efetua algumas
exportações, em que a venda dos seus produtos é feita através dos métodos tradicionais, nesse sentido e para acompanhar os
tempos atuais a empresa pretende dotar o seu estabelecimento de capacidade tecnológica para poder vender os seus artigos
através da loja on-line e não apenas diretamente ao cliente, pelos meios acima descritos.
Em atual contexto de pandemia, todos os produtos que fabrica e comercializa se adequam às boas práticas de proteção e higiene
individual, nesse sentido a empresa pretende com este projeto a criação de um site por forma a uma melhor divulgação e
modernização.

Efeitos do projeto na competitividade da empresa
O projeto terá um efeito bastante positivo na competitividade da empresa, tendo em conta que com a criação desta ferramenta
complementada a todo o percurso da empresa vai permitir a expansão da mesma, gerando um crescimento empresarial
sustentado no tempo.

