Cofinanciado por:

Designação do projeto: Personal Tailoring
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-044967
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: CENTRO2020
Entidade beneficiária: AZURIBÉRICA – TÊXTIL SA
Data de aprovação: 2019-08-30
Data de início: 2019-07-10
Data de conclusão: 2021-07-09
Custo total elegível: 1.650.769,23€
Apoio financeiro da União Europeia:
Feder: 580.940,29€
Empréstimo garantido: 640.750,00€
Indicadores de resultados:
VAB pós projeto: 4.044.347,21 euros. Criação de emprego qualificado pós projeto, 16
postos de trabalho. Volume de negócios pós projeto, 9.665.479,06 euros.
Atividades:
A empresa pretende remodelar o processo com software de controlo de encomenda
(partindo do armazém inteligente), reduzir desperdícios e software de integração;
mudança na politica de stocks para cumprimento de prazo de entrega de 7 dias ao cliente
final (5 dias para Private Label); Implantar tecnologia de ultima geração como: máquina
corte folha a folha) p/ confecção de casaco semi-tradicional e casaco radicional gama alta
e implementação de layout fabril p/ personal tailoring.
Resultados atingidos até Julho 2020:
A empresa iniciou o projeto em 10.07.2019, apresentando à data um grau de realização
de cerca de 25%

Cofinanciado por:

Designação do projeto: Novo processo para novos produtos - COVID – 19
Código do projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-048519
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: CENTRO2020
Entidade beneficiária: AZURIBÉRICA – TÊXTIL SA
Data de aprovação: 2020-05-21
Data de início: 2020-05-15
Data de conclusão: 2020-07-14
Custo total elegível: 380.500,00€
Apoio financeiro da União Europeia: 361.475,00€
Incentivo não reembolsável: 361.475,00€
Indicadores de resultados – Número de produtos (bens e serviços) relevantes do
COVID-19 -» 7.
Atividades:
Implementação de fabrico de material sanitário COVD-19, implica a criação de 2 linhas
de produção para adaptação da empresa a artigos para o setor da saúde e para a segurança
da comunidade. Uma dedicada à produção de Pijamas Cirúrgicos, Batas Cirúrgicas,
Cógulas, Manguitos, Pezinhos, Toucas e Batas Profissionais de Saúde e outra linha
designada por linha de produção de máscaras (Máscaras Cirurgicas Descartáveis,
Máscaras Laváveis e Reutilizáveis.
Resultados atingidos até 14 de Julho 2020:
A empresa iniciou o projeto em 15.05.2020, apresentando à data um grau de realização
de 100%

