FICHA DE PROJETO
Designação do Projeto: Desenvolvimento e capacitação da empresa para a internacionalização
Código do Projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-013762
Objetivo Principal: Incrementar o volume de negócios associados à exportação
Região de intervenção: Programa Operacional da Região Centro
Entidade Beneficiária: CARTIG, CARTÃO E ARTIGOS PARA EMBALAGEM LDA
Data de Aprovação: 2016-01-26
Data de Início: 2016-06-08
Data de Conclusão: 2017-07-23
Custo Total Elegível: 58.885,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | Feder: 26.498,25 €

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Objetivo global: promover a competitividade da CARTIG, CARTÃO E
ARTIGOS PARA EMBALAGEM LDA. ao nível da sua estratégia de
internacionalização, potenciando a sua capacidade exportadora, com base
num posicionamento diferenciado que contribua para o sucesso nos
mercados
externos,
assente
numa
estratégia
inovadora:
organizacional/marketing.
Amoreira da
Gândara - Anadia,
Aveiro

Preveu assim atingir certos objetivos estratégicos por si definidos e que
passam pelo aumento nas vendas internacionais e pela aposta em
certificações que confiram uma imagem de prestígio e visibilidade no âmbito
internacional. Deste modo, para que seja possível concretizar os objetivos
supracitados foi prevista a realização de ações enquadradas nas seguintes
tipologias:








Conhecimento de mercados externos (Feiras/Exposições);
Presença na web, através da economia digital:
Desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
Prospeção e presença em mercados internacionais (Prospeção e
captação de novos clientes);
Marketing internacional: conceção de material promocional para
divulgação dos produtos da empresa, bem como da marca;
Certificações específicas para os mercados externos:
Introdução de novos métodos de organização nas práticas
comerciais e nas relações externas;

O Promotor propôs assim atingir um aumento no Volume de Vendas
superior a 10% em 2016 e na ordem dos 20% em 2017, ano em que os
investimentos se encontram já concretizados e a empresa se encontra a
laborar de forma coerente e sustentada.
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- Avaliação de desempenho dos componentes de cartão em
embalagens.
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Objetivo principal

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação da PME.

Região de intervenção

entro

Entidade beneﬁciária

artig, artão e rtigos ara Em alagem, lda

Data de aprovação
Data de início

10-

E ER

-

-

-

Data de conclusão
Custo total elegível

-

.

,

E R

Apoio ﬁnanceiro da União Europeia

FEDER - 5.

Apoio ﬁnanceiro público nacional/regional

,00 EUR

ão se a lica

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
artig retende com este ro eto investir na rea de investigação e desenvolvimento tecnológico atrav s da
avaliação e caracteri ação das mat rias rimas e do rocesso rod tivo, com vista a o ter rod tos de
em alagem de mel or alidade.
s atividades desenvolvidas no m ito do ro eto ermitiram artig a seleção e controlo das mat rias rimas
mais ade adas e modificaç es ao rocesso de fa rico afim de o ter m rod to de mel or alidade e m
mel or desem en o dos v rios com onentes da em alagem.

Designação do projeto Inovação no processo Organizacional e de Produção
Código do projeto Centro-02-0853-FEDER-000 409
Obje�vo principal Reforçar a compe��vidade PME
Região de intervenção Centro
En�dade beniﬁciária

Car�g, Cartão e Ar�gos para Embalagem, Lda.

Data de aprovação 23-07-2015
Data de início 01-09-2015
Data de conclusão 01-06-2016
Custo total elegível 579.993,00 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia FEDER - 347.995,80 EUR
Obje�vos, a�vidades e resultados esperados/a�ngidos
A realização do projeto teve como obje�vo instalar um laboratório de Controlo
e Gestão de Qualidade e dinamizar a área de Design, eliminando a dependência
externa, bem como inves�r em equipamento que permite alterar, racionalizar e
o�mizar o processo de produção de modo a corresponder aos mercados mais
exigentes.
Foram realizadas obras de remodelação, aqduiridos equipamentos para a área
de Produção e para a área de Design, e contratados 2 novos quadros.

