
   
 

Designação do projeto | Instant Embroidery 
 
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-019645 
                                    NORTE-06-3560-FSE-019645 
 
Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 
 
Região de intervenção | NORTE 
 
Entidade beneficiária | BARCELBORDADOS - GABINETE TÉCNICO DE FILMES E BORDADOS LDA 
 
Data de aprovação | 02-11-2016 
Data de início | 01-08-2016  
Data de conclusão | 31-12-2017 
Custo total elegível | 475.878,68€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 311.465,00€  /  FSE – 21.650,08€ 
 
 

 
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

I1 – VAB: 924.436,74€ 

I2 – CEQ: 2 Postos 

I3 – VN: 1.340.000,00€ 

A empresa Barcelbordados posiciona-se como um fornecedor de produtos e soluções de bordados para 

múltiplos setores. Com o presente projeto a Barcelbordados pretende implementar uma linha de 

produção com marca própria de "CAPS", para alcançar uma mais-valia estratégica.  

Com a aquisição do equipamento produtivo de 16 cabeças, conseguirá eliminar tempo de espera na 

prototipagem. A empresa aponta para a necessidade de aumento da sua infraestrutura para uma maior 

capacidade produtiva, a necessidade de aquisição de mais equipamentos produtivos, assim como a 

estruturação do departamento comercial para consolidar a sua posição no mercado. 

O enquadramento do projeto na tipologia de operação prevista na alínea b) Aumento de capacidade de 

um estabelecimento já existente, é aferida com base no aumento do valor bruto de produção entre o pré 

projeto (2014) e o pós projeto (2019). O aumento de capacidade de produção previsto será sustentado 

pela instalação de uma nova linha de produção, com vantagens em termos de flexibilidade e 

produtividade, que vai permitir à Barcelbordados comercializar produtos de maior qualidade para os 

atuais e para novos mercados. 

Tendo por base os dados contantes no formulário de candidatura, a variação do VBP entre o Pré e o Pós 

projeto é de 59,31%, superior ao valor mínimo de 20% referenciado na alínea b) do n.º 2 do Aviso 

01/SI/2016. 

O Objetivo Temático do projeto é o OT 3 - Reforçar a competitividade das PME. 
 


