
	
	

Designação do projeto   Diversificação de produto e alteração do processo global de 
produção 

Código do projeto   NORTE-02-0853-FEDER-015120 

Objetivo principal   OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção   Norte, Paredes, Cete 

Entidade beneficiária   Novibelo, Indústria de Mobiliário, Lda. 

 

Data de aprovação   14-04-2016 

Data de início   30-03-2016 

Data de conclusão   31-12-2017 

Custo total elegível   2.118.892,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia   Incentivo FEDER reembolsável corresponde à 
aplicação da taxa de 60,00% das despesas elegíveis, no montante de 1.271.335,20€ 
(um milhão, duzentos e setenta e um mil e trezentos e trinta e cinco euros e vinte 
cêntimos) 

Apoio financeiro público nacional/ regional   (não aplicável) 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/ atingidos 

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto (previstos no n.º 4 do Anexo D do 
RECI), são os seguintes: 
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 997.140,04€; 
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 5 
Postos de Trabalho; 
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 3.083.561,52€. 
d) Criação de estabelecimento, que desencadeie o crescimento sustentado do 
controlo doméstico sobre aspetos essenciais das cadeias de valor (controlo da 
distribuição e marketing) no processo de internacionalização da empresa, através 
dos seguintes investimentos: 
- Projeto de arquitetura; 



	
	

- Estudos e auditoria de impacto financeiro; 
- Processo de definição e implementação de layout produtivo e processos de fabrico; 
- Projeto de Marketing; 
- Aquisição de conhecimento técnico; 
- Obras de construção; 
- Contratação de 6 RH, 2 dos quais de nível 6 para as áreas de design criativo; 
- Despesas com técnico oficial de contas; 
- Criação e registo de marca e patente; 
- Centro de trabalho com controlo numérico computadorizado, com 5 eixos, que 
possibilitará produzir com base em desenho técnico produtos muito mais 
sofisticados e de encontro com as especificações do cliente; 
- Centro de trabalho com controlo numérico computadorizado, com 3 eixos, para as 
peças menos complexas em termos de perfis e de produção massificada; 
- Software técnico; 
- Orladora; 
- Máquina de aplicar cola; 
- Máquina de dar cola; 
- Mesa de discos; 
- Prensa automática; 
- Prensa semi-automática; 
- Linha de acabamento; 
- Máquina de juntar folha; 
- Guilhotina; 
- Lixadora; 
- Sistema aquoso de cola; 
- Sistema de ar comprimido. 


