Designação do projeto | Inovação e diversi cação do negócio com apoio do programa SI2E
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000617 e ALT20-06-4740-FSE-000472
Obje vo principal Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer
discriminação
Região de intervenção | Samora Correia - Alentejo
En dade bene ciária | ALMÁCLA - IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA
Data da aprovação |23-04-2019
Data de início |08-10-2018
Data de conclusão |08-10-2020
Custo total elegível | 96.825,24 €
Apoio nanceiro da União Europeia | 29.047,57€ (FEDER) / 3.349,12€ (FSE)
Apoio nanceiro público nacional/regional |591,02€ (FSE)
Obje vos, a vidades e resultados esperados
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O presente projecto visa o crescimento e expansão da empresa, aumentando o seu core business que se encontra
centrado na distribuição /comercialização de produtos e materiais de construção para a produção e fabrico desses
materiais de construção. O projecto apresentado centra-se na realização de inves mentos imprescindíveis ao
crescimento, este crescimento tornará a empresa mais preparada para o futuro e com maior compe vidade.
Importa referir que o funcionamento da empresa era feito de forma repar da com várias valências e unidades de
forma dispersa, tendo a empresa realizado um esforço de inves mento e adquirido novas instalações com maior
capacidade e que permitem centrar todo o funcionamento. A empresa pretende diversi car a ac vidade,
introduzindo uma nova área de negócio, a produção de materiais, produzindo produtos para a construção civil que o
mercado actualmente tem carência e que importa. Traduz-se em um novo sector dentro da empresa, o fabrico de
produtos que além de subs tuir produtos importados pretende exportar para novos mercados (Europa e países de
expressão portuguesa). Com o inves mento irá centralizar-se as várias áreas funcionais/serviços num só local o que
levará a ganhos funcionais e uma maior integração e interligação da empresa pelas várias áreas, assegurando um
controlo de gestão mais e ciente e capaz. Em termos de inves mento, o projeto
de inves mento a desenvolver totaliza 99.395,92euros.
O inves mento apresentado, centrando-se em obras de adaptação,
equipamentos administra vos, equipamentos básicos, equipamentos
informá cos, so wares e programas de desenvolvimento. Os inputs recebidos do
mercado e o feedback dos clientes permitem olhar para o atual contexto e
iden car a oportunidade de crescimento, recorrendo ao SI2E como forma de
alavancagem desse futuro.

