Designação do projeto | I9 ACTIVITY
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-044946
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | BATISTA MOLDES, Lda.
Data de aprovação | 12-08-2019
Data de início |15-03-2019
Data de conclusão | 14-03-2021
Custo total elegível |1.172.500,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 322.437,50 EUR
Empréstimo Garantido – 322.437,50 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados:
1.

Inovar o processo produtivo com novos equipamentos, tecnologias e softwares para desenvolver
métodos de produção que permitam um aumento global da qualidade dos processos e na criação de
maior valor acrescentado para o cliente;

2.

Controlar internamente todas as fases produtivas e eliminar serviços subcontratados para aumentar
a sua capacidade de produção, de modo a especializar-se e a diversificar a sua atividade para os
setores dos dispositivos médicos e cosméticos;

3.

Integrar a empresa em cadeias de valor internacionais através da Indústria 4.0 onde a transformação
digital de todo a informação da empresa permitirá mudanças disruptivas no seu atual modelo de
negócio;

4.

Aumentar a sua competitividade, capacidade de resposta e notoriedade, através da contratação de
RH e realização de ações de formação especificas;

5.

Obter um posicionamento diferenciado em mercados ainda não abordados pela empresa,
nomeadamente Argélia, México, Marrocos, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Designação do projeto | INNOVATE INTERNATIONAL ACTIVITY – I9 I.A.
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-034800
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | BATISTA MOLDES, Lda.
Data de aprovação | 14-03-2018
Data de início |01-04-2018
Data de conclusão | 30-03-2020
Custo total elegível |1.322.650,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 157.342,50 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados:
1.

Inovar o seu processo produtivo através da aquisição de equipamentos de vanguarda e softwares específicos,
de modo a desenvolver métodos de produção inovadores e significativamente melhorados, aumentando a
qualidade dos seus processos de fabrico e criando maior valor acrescentado para o cliente;

2.

Controlar totalmente todas as fases do processo produtivo, diminuir os serviços subcontratados e aumentar a
sua capacidade de produção de modo a diversificar a sua atividade para o setor da agricultura;

3.

Integrar a empresa em cadeias de valor internacionais, através do desenvolvimento de novas áreas de
competência como a Indústria 4.0, onde a transformação digital de todo a informação da empresa permitirá
mudanças disruptivas no seu atual modelo de negócio, nos moldes e principalmente no seu processo
produtivo;

4.

Aumentar a sua competitividade, capacidade de reposta e notoriedade no mercado global, através da
contratação de colaboradores especializados, realização de ações de formação específicas e implementação e
certificação da empresa com um Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (ISO 22000);

5.

Obter um posicionamento diferenciado e valioso junto dos clientes, nomeadamente do setor das embalagens
e dos eletrodomésticos e agricultura, através do desenvolvimento de uma estratégia orienta para a utilização
de ferramentas sofisticadas de Marketing, em mercados ainda não abordados pela empresa, nomeadamente
México, Marrocos e Argélia.

