Designação do projeto | Consolidação Internacional FAJOTA
Código do projeto |CENTRO-02-0752-FEDER-020924 CENTRO-04-3560-FSE-020924
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária |FAJOTA-FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA DE FRIO, S.A.
Data de aprovação | 2016-11-03
Data de início | 2016-05-15
Data de conclusão | 2019-05-14
Custo total elegível |239.304,82EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 93885,75EUR |FSE – 21468,87EUR
Objetivos do Projeto:
•
•

•

Ser fornecedor de 1ª linha de peças, componentes e acessórios para a indústria dos equipamentos e sistemas
de frio, conservação e refrigeração a nível mundial.
Diversificar o âmbito de atuação geográfico da empresa, alargando a sua cobertura internacional a novos
mercados-alvo, de forma a aumentar o peso relativo da atividade internacional no volume de negócios total
da empresa, aumentando a sua quota de mercado internacional e consolidando o seu posicionamento
competitivo no mercado internacional à escala global, dividindo, em contrapartida, o risco do negócio e
garantindo a rentabilidade e sustentabilidade futura da empresa a longo prazo.
Internalizar a produção de todo o catálogo de produtos, e assim deter o monopólio das peças, componentes e
acessórios para a indústria dos equipamentos e sistemas de frio, refrigeração e conservação em Portugal,
eliminando a subcontratação a terceiros, reduzindo as importações e contribuindo para a total eficácia e
controlo operacionais, minimizando em consequência custos operacionais e aumentando as margens brutas
de rentabilidade unitária.

Atividades do Projeto:
•
•
•
•
•
•
•

Conhecimento dos Mercados Externos Marketing;
Prospeção e presença em mercados internacionais (Prospeção e captação de novos clientes);
Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção);
Marketing Internacional;
Presença na Web através da economia digital;
Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas;
Certificações específicas para os mercados externos.

Nível de execução: Em curso

Designação do projeto | FAJOTA :: Especialização Produtiva
Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-023214
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária |FAJOTA-FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA DE FRIO, S.A.

Data de aprovação | 08-06-2017
Data de início | 09-05-2017
Data de conclusão | 08-05-2019
Custo total elegível |554967,32 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 365234,10 EUR | FSE – 23243,02 EUR

Objetivos do projecto: Especialização Produtiva através do investimento em inovação tecnológica,
aumentando a eficiência operacional dos processos e melhorando a conformidade e fiabilidade do produto
final, munindo a Fajota de fontes de vantagem competitiva que lhe permitirão posicionar-se como player à
escala global.
Atividades do projecto: Aumento da Capacidade de Produção Instalada.
Nível de execução: Em curso

