
 
 
 
Designação do projeto:  Expansão da linha produtiva, internalização de novos processos e reforço da competitividade 

internacional 
  

Códigos do projeto:  NORTE-02-0853-FEDER-019579; NORTE-06-3560-FSE-019574 
  

Objetivo principal:   Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
  

Região de intervenção:   NORTE 
  

Entidade beneficiária:   501196455 Cunha & Cunha, Lda 
  

Data de aprovação:   03-10-2016 
 

Data de início:    17-11-2016 
 

Data de conclusão:   16-11-2019  

 

Custo total elegível:   € 1.308.776,39 
  

Apoio financeiro da UE  FEDER € 775 919,63€ ; FSE € 10.903,90 

   

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
Com este projeto de investimento a Cunha e Cunha, pretende dotar-se dos meios técnicos e humanos para uma nova fase de 
desenvolvimento da empresa, com uma forte aposta na inovação e internacionalização.  
O conjunto de investimentos a realizar apresenta como principais benefícios em termos produtivos uma elevada eficiência e 
otimização em termos de processo de produção. 
Este investimento representa uma forte aposta em tecnologia, para uma elevação de nível técnico e tecnológico da empresa 
promovendo a sua ascensão na cadeia de valor, pois possibilita o aumento da qualidade, diminui os custos energéticos, baixa os 
custos de produção, alocando eficientemente recursos, aumenta a capacidade produtiva instalada para dar resposta com 
inovação e competitividade aos desafios do mercado, correspondendo às expetativas dos clientes, e respondendo com 
competitividade à agressividade da concorrência. 
 
Ações a desenvolver 

 Nova linha produtiva com incorporação de tecnologias avançadas 
 Novo Método Organizacional em Práticas de Negócios 
 Estabelecimento de marca posicionada para o mercado internacional e entrada em novos canais de 

vendas/distribuição - exclusividade 
 
Indicadores de Resultado 

a. Trabalhadores que se considerem mais aptos para a inovação e gestão após a frequência da formação: Inquérito aos 
formandos após a conclusão das ações de formação; 

b. Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 1.599.107,09 Euros; 
c. Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 0 Postos de Trabalho; 
d. Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 3.304.693,66 Euros. 


