Designação do projeto | VALE IDT - SIMPLIFICADO
Código do projeto | NORTE-01-0247-FEDER-016233
Obje vo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME
Região de intervenção | ZONA NORTE - MATOSINHOS
En dade beneﬁciária | INESE - INOVAÇÃO EM SISTEMAS ELÉCTRICOS, LDA

Data de aprovação | 22-01-2016
Data de início | 19-01-2017
Data de conclusão | 13-03-2017
Custo total elegível | 20.000,00 €
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER: 15.000,00 €

OBJETIVOS:
Estudo detalhado para o desenvolvimento de protó po elétrico com uso de Servo motores AC, com alimentação e comando sem ﬁos,
alimentação da potência por indução e com comando por Ethernet wireless.

ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS (ANO CRUZEIRO):
- VENDAS: 1.050.000,00 €
- POSTOS TRABALHO CRIADOS: 6
- VAB: 349.430,00 €

Designação do projeto | PLATAFORMA INDUSTRIAL AVANÇADA PARA INTERNACIONALIZAÇÃO
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-018385
Obje vo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME
Região de intervenção | ZONA NORTE - MATOSINHOS
En dade beneﬁciária | INESE - INOVAÇÃO EM SISTEMAS ELÉCTRICOS, LDA

Data de aprovação | 19-12-2016
Data de início | 01-07-2016
Data de conclusão | 30-06-2018
Custo total elegível | 352.985,19 €
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER: 211.791,11 €

OBJETIVOS:
O projeto de inves mento visa aumentar a capacidade produ va da empresa por via de obras de remodelação das instalações industriais
e por via da aquisição de novas máquinas e equipamentos produ vos, so wares, equipamentos informá cos, estudos e diagnós cos,
etc. A empresa adquiriu um novo espaço fabril (que inclui licença industrial) com o quíntuplo da área disponível face ao local onde se
encontra atualmente, e assim, irá adequar o respe vo espaço a colocação do seu parque de máquinas atual assim como das novas
máquinas a adquirir no âmbito do projeto. O valor do inves mento apresentado ascende a 381.678,00€ e é projetado um volume de
negócios pós projeto (2020) de 1.050.000,00€ com a componente de exportação direta para novos e para os mercados já trabalhados
(Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Itália) a representar 14,29% do volume de negócios. Considerando as exportações indiretas
o total de exportações representará 22,34% do volume de negócios. O projeto prevê ainda a criação de 6 novos postos de trabalho, sendo
que 3 deles com nível de qualiﬁcação VI.

ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS (ANO CRUZEIRO):
- VENDAS: 1.050.000,00 €
- POSTOS TRABALHO CRIADOS: 6
- VAB: 349.430,00 €

Designação do projeto | INESE - INTERNACIONALIZAÇÃO
Código do projeto |NORTE-02-0752-FEDER-021114
Obje vo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME
Região de intervenção | ZONA NORTE - MATOSINHOS
En dade beneﬁciária | INESE - INOVAÇÃO EM SISTEMAS ELÉCTRICOS, LDA

Data de aprovação | 07-08-2017
Data de início | 27-07-2017
Data de conclusão | 26-07-2019
Custo total elegível | 179.325,50 €
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER: 80.696,48 €

OBJETIVOS:
A empresa tem vindo desde a sua cons tuição, a proceder a diversas ações de melhoria, destacando-se a compra um armazém maior em
2016, possuindo já as primeiras máquinas made in INESE.
A empresa tem atuado sem marca própria, contudo e com o presente projeto, o promotor prevê registar a marca INESE a nível nacional e
internacional.
O promotor aponta como principais obje vos estratégicos, os seguintes:
- Reestruturação industrial (produto e processos);
- Processo de Internacionalização.
Ao nível das pologias de ação a desenvolver no decorrer do projeto, são apontadas as seguintes:
- Conhecimento de mercados externos, através da par cipação em feiras internacionais que decorrem na Alemanha;
- Presença na web, através da economia digital, com o inves mento em Serviços Google e registo de domínios;
- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas, com o registo internacional da marca; - Prospeção e presença em
mercados internacionais, através da realização
de viagens de prospeção e visita a feiras internacionais;
- Marke ng internacional com a elaboração de um estudo viabilidade economico-ﬁnanceiro;
- Introdução de novo método de organização nas prá cas comerciais ou nas relações externas através da contratação

ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS (ANO CRUZEIRO):
- VENDAS: 1.050.000,00 €
- POSTOS TRABALHO CRIADOS: 2
- VAB: 349.430,00 €

