Código do Projecto: POCI-02-0752-FEDER-002596
Designação do Projecto: Internacionalização
Aviso 06/SI/2015: Incentivos à Qualificação e Internacionalização (Projetos Individuais –
Internacionalização)
Objectivo Principal: Reforço da presença internacional da Maçarico
Promotor: 502723874 – Maçarico S.A.
Região de Intervenção: Centro
Aut. Gestão: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Organismo: Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.
Data da aprovação: 31/08/2015
Data de Início: 23/05/2015
Data de Conclusão: 22/05/2018
Investimento Elegível Aprovado: 314.951,25€
Apoio Financeiro da União Europeia: 141.728,06€
Síntese do Projeto
A Maçarico S.A é uma média empresa constituída em 1991 e com início de actividade em 2000.
A empresa tem como actividade as CAE(s) 10395 – Preparação e conservação de frutos e de
produtos hortícolas por outros processos e 10840 – Fabricação de condimentos e temperos ,
vendendo os seus produtos com marca própria.
O presente projeto de Internacionalização visa promover o aumento das exportações da
empresa, através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de
processos de qualificação. Para tal, tendo em consideração a sua visão, pontos fracos, fortes,
ameaças e oportunidades o promotor definiu os seguintes objectivos estratégicos:
1. Diversificar mercados e aumentar o volume de negócios relativos a exportações;
2. Aumentar o âmbito de certificações do sistema de gestão de qualidade e segurança
alimentar;
3. Aumentar o número de produtos com registo internacional;
4. Aumentar a taxa de exportação em pelo menos 7,5% até 2018.

Resultados alcançados com o projeto
O projeto foi concluído com sucesso, permitindo alcançar a generalidade dos
objetivos/resultados previstos em sede de candidatura, designadamente:
•

Entrada em pelo menos 5 novos mercados até 2018, nomeadamente:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estónia
Grécia
Hungria
República Moldova
Tailândia
Uruguai

•

A empresa aumentou o número de linhas com a certificação IFS de duas para seis e
obteve a certificação IFS para os pickles e hortícolas

•

Está em curso o registo internacional da empresa e dos produtos em Cuba, com vista a
aumentar o número de produtos com registos internacionais

•

A empresa aumentou a taxa de exportação em cerca de 9% até 2018

•

Foi otimizada a capacidade de produção da linha de descaroçada/rodelas o que se
traduziu num aumento significativo do volume de exportações deste tipo de produtos.

