Designação do Projeto: Concept2Expand
Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-044112
Objetivos principais: - Dar continuidade ao crescimento sustentável da empresa,
através da inovação e do lançamento de novas soluções para os
mercados nacionais e internacionais;
- Desenvolver iniciativas que promovam o aumento da
capacidade produtiva e da eficiência operacional, garantindo a
capacidade produtiva necessária para a satisfação de todos os
stakeholders e a entrada em novos mercados externos
garantindo o aumento do VN;
- Apostar em atividades de I&D que potenciem o
desenvolvimento de novos produtos, capazes de cumprir os
padrões exigidos e que apresentem características
diferenciadoras valorizadas pelo mercado;
- Garantir a satisfação dos Clientes, dando resposta às suas
exigências através da disponibilização de produtos com
elevados níveis de qualidade e prazos de entrega de excelência;
- Promover o crescimento e a qualidade dos RH, através da
formação e contratação de recursos qualificados que permitam
à empresa manter a trajetória de crescimento.
Região de Intervenção: NORTE
Entidade Beneficiária: Cobermaster – Indústria Transformadora Metálica, Unip., Lda.
Data de Aprovação: 23 de julho de 2019
Data de Início do Projeto: 01 de maio de 2019
Data de Conclusão do Projeto: 01 de fevereiro de 2020
Custo total elegível: 366.550,00€
Apoio financeiro da União Europeia:
FEDER 109.965,00€

Descrição do Projeto: Este projeto vai apoiar a realização de um conjunto de
investimentos fundamentais para responder às oportunidades
de mercado existentes, capaz de potenciar o crescimento da
empresa na área da produção de mobiliário de luxo
desenvolvido internamente pela empresa, que apresenta um
valor acrescentado enorme – made in Portugal.
A empresa pretende investir em equipamentos state-of-the-art
e incorporar as mais modernas e inovadoras tecnologias
produtivas, de forma a dotar o seu processo produtivo de um
maior rigor e versatilidade de design para o fabrico de produtos
altamente personalizáveis com um elevado grau de qualidade e
exigência, diminuindo o índice de não conformidades
associadas ao processo produtivo, bem como os seus custos
associados.
O projeto vai permitir aumentar a capacidade instalada da
Cobermaster, refletindo-se no aumento do VAB em cerca
de 70% de 2017 para 2022, de modo a dar resposta às suas
encomendas com um processo produtivo mais inteligente
e eficiente.
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