Designação do projeto Diversificação e sustentabilidade da I&D e produção de
materiais avançados, máquinas automatizadas com algoritmos preditivos,
inteligência artificial e IoT, tecnologias conectadas B2C que permitem a criação de
novas cadeias de valor, novo modelo de negócio.
Código do projeto NORTE-02-0853-FEDER-033793
Objetivo principal OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção Norte, Paços de Ferreira, Carvalhosa
Entidade beneficiária Maroco, Lda.
Data de aprovação 22-02-2018
Data de início 20-03-2018
Data de conclusão 18-03-2020
Custo total elegível 2.998.816,40€
Apoio financeiro da União Europeia Incentivo FEDER reembolsável corresponde à
aplicação da taxa de 50,00% das despesas elegíveis, no montante de 1.499.408,20€
(um milhão quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito euros e vinte
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 inteligentes e ecológicas para que a curto
prazo seja líder do setor;



Diversificar a oferta de produtos através do início da produção orientada para um
target exigente;



Criar o Gabinete de Desenvolvimento do Produto;



Melhorar a capacidade de gestão;



Contratar 6 RH altamente qualificados nas áreas do marketing/ vendas,
engenharia de produção;



Afirmar-se no mercado internacional através da modernização do site
institucional;



Criar condições de produtividade para a diversificação de mercados (atualmente
Portugal) através do aprofundamento de parcerias atuais e da participação em

feiras internacionais, fazendo ações prospeção e ações promocionais, para
entrar em Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Botswana e Colômbia;


Promover a inovação baseada no conhecimento para garantir sustentabilidade e
competitividade;



Progredir na cadeia de valor e reforçar a presença em alguns elos quer das
atividades primárias quer das atividades secundárias para aumentar 71% a
faturação em 5 anos.

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):
3.003.320,07€;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 8
Postos de Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 5.387.434,86€.

