Designação do projeto | LIMIANA-CONSOLIDAR O CRESCIMENTO INTERNACIONAL
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-047380
Objetivo principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção | Norte
Entidade Beneficiária | SALSICHARIA LIMIANA, LDA
Data de aprovação | 2020-12-15
Data de início | 2020-03-13
Data de conclusão | 2022-03-12
Custo total elegível | 538.900,00 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 242.505,00 Euros
Objetivos, atividades e resultados esperados
Objetivos
A Salsicharia Limiana definiu um quadro de atuação estratégica, tendo por objetivo:
•

O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME,
especialmente no que respeita à internacionalização

Atividades:
•
•
•
•
•
•
•

Feiras internacionais
Otimização da presença na web, através da economia digital
Realização de eventos de promoção da marca
Prospeções em mercados internacionais
Estratégia e ações de marketing internacional
Introdução de novos métodos de abordagem comercial e de relacionamento com
o exterior
Realização de certificações específicas/essenciais para mercados internacionais

Resultados Esperados
•

Aumento da presença internacional e criação de emprego, sobretudo qualificado

Designação do projeto: LIMIANA I4.0 - Rumo à Expansão Internacional
Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-044322
Região de intervenção: Norte
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Entidade Beneficiária: SALSICHARIA LIMIANA LDA
Data de aprovação: 08/08/2019
Data de início: 18/03/2019
Data de conclusão: 17/03/2021
Custo total elegível: 5.480.346,79 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER 1.412.631,39 Euros
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados:
Objetivos e Atividades
O projeto «LIMIANA I4.0 - Rumo à Expansão Internacional», visa aumentar a capacidade
produtiva da empresa, possibilitar a oferta de produtos com características distintas,
monitorizar e controlar todo o processo, aumentar a capacidade de personalização dos produtos
e das embalagens bem como promover a eficiência energética assegurando um crescimento
económico sustentável. Para além de obras de remodelação das instalações dos dois
estabelecimentos da empresa (Ponte de Lima e Vila Nova de Famalicão), está prevista a
aquisição de um conjunto significativo de equipamentos produtivos, para além de relevantes
investimentos para as áreas da eficiência energética e para a organização e gestão da produção.
Resultados
Com o presente projeto de inovação, a empresa pretende obter:
 VAB (pós-projeto) = 7.547.366,93 €
 Emprego Qualificado (pós-projeto) =15 postos de trabalho
 Volume de Negócios (pós-projeto) = 27.044.967,11 €

Designação do projeto: LIMIANA Internacionalização
Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-020220
Região de intervenção: Norte
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Entidade Beneficiária: SALSICHARIA LIMIANA LDA
Data de aprovação: 2017-02-21
Data de início: 2016-05-18
Data de conclusão: 2019-05-17
Custo total elegível: 707.358,44 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER 318.311,30 Euros
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados:
Objetivos
O presente projeto incorpora um conjunto de atividades de marketing e organizacionais, que
que permitirá reforçar a base e a capacidade exportadora da empresa. O objetivo é consolidar
a atuação com os parceiros atuais, bem como entrar de forma sustentada em outros mercados,
o que permitirá aumentar a quota de mercado da empresa.
Atividades de Marketing
 Participação nas feiras
 Presença na web, através da economia digital
 Prospeção e presença em mercados internacionais
 Certificações específicas para os mercados externos
Atividades Organizacionais
 Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações
externas
Resultados
Com o presente projeto de internacionalização, a empresa pretende obter:
 Intensidade de Exportações = 56,37 %
 Criação de Emprego Total = 6
 Criação de Emprego Qualificado = 2

