DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CODIGO DO PROJETO

Modernização das unidades produtivas da empresa
(Coimbrões e Guimarães)

MAR-05.03.01-FEAMP-0093

REGIÃO DA INTERVENÇÃO
Região Centro e Região Norte
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
COELHO & DIAS, SA.
DATA DE APROVAÇÃO
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17-09-2019

01-03-2019

30-04-2021

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO DO
FEAMP

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

2.666.666,66

1.000.000,01

333.333,33
*Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Objetivos que se pretendem atingir com a implementação das ações previstas no presente projeto:
. Aumentar a capacidade competitiva e concorrencial da empresa nos mercados interno e
externo;
. Modernização das unidades produtivas de Coimbrões e Guimarães, através da reorganização
do lay-out, da automatização das linhas de produção e da aquisição de novos equipamentos;
. Aumentar a capacidade de produção e armazenagem e melhorar as condições de
aprovisionamento com redução de custos, nomeadamente pela utilização de equipamentos inovadores e
de elevada tecnologia, também destinados a baixar os consumos energéticos, nas unidades produtivas de
Coimbrões e Guimarães;
. Aumentar a capacidade de corte com máquinas inovadoras, que para além de serem mais
produtivas têm como principal função a proteção dos trabalhadores;
. Criação de nova sala de preparação para processamento de produção de pescado em saco, com
máquinas novas que permitem calibrar pesos e embalamento a vácuo;
. Produção de produtos transformados de maior valor acrescentado, introduzindo e utilizando
novas técnicas e novas tecnologias no processo produtivo;
. Diversificação da oferta através de novas formas de apresentação dos produtos: introdução no
mercado de novas embalagens;
. Apostar em energias renováveis com a instalação de painéis fotovoltaicos com uma capacidade
de produção de 364 MWh/Ano;
. Melhorar a movimentação interna das cargas e descargas e o transporte externo de produtos e
matérias primas;
. Contribuir para melhorar a qualidade dos serviços comerciais.
. Manutenção do atual nível de emprego e criação de mais 10 novos postos de trabalho, nas
áreas produtiva e comercial.
. Contribuir para melhorar da eficiência global da empresa.
(Inserir fotografias/imagens ilustrativa dos projetos cofinanciados)

