
 
 

Designação do projeto ADA 4.0 - Digitalização de processo produtivo e inovação de produto 

Código do projeto    POCI-07-62H2-FEDER-181125 

Objetivo principal    OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção Norte, Porto, Paços de Ferreira, Seroa 

Entidade beneficiária   Albino Dias de Andrade, S.A. 

 

Data de aprovação     2022-06-08 

Data de início             2021-09-21  

Data de conclusão     2022-10-20 

Custo total elegível    7.020.000,00 euros (sete milhões e vinte mil euros) 

Apoio financeiro da União Europeia O incentivo total a atribuir, conforme definido nos termos da 
decisão de aprovação da respetiva concessão, reveste a seguinte forma: 

a) Incentivo FEDER REACT-EU não reembolsável no montante de 1.755.000,00 Euros (um 
milhão e setecentos e cinquenta e cinco mil euros). 

b) O incentivo FEDER REACT-EU corresponde à aplicação da taxa média de 25,00% sobre 
o montante das despesas consideradas elegíveis, calculada nos termos do estabelecido no 
artigo 31.º do RECI, na sua atual redação. 

Apoio financeiro público nacional/regional      (não aplicável) 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Objetivos e atividades associados ao investimento: 

1. Produção de compressas em TNT não estéreis, sem concorrência nacional nem 
europeia. 

2. Embalamento inovador, que permite reduzir 1/3 do volume das compressas na 
embalagem, solução desenvolvida especificamente para a ADA. 

3. A embalagem tem as informações inseridas digitalmente do NIP e do Qr Code. 

4. Processo produtivo conectado e automatizado que funciona com autonomia, controlado 
pelo sistema central baseado num software específico e exclusivo. 

5. Software de Gestão de Produção e Rastreamento permite a digitalização de todo o 
processo produtivo, bem como a conexão de todos os players porque os dados Bigdata 
ficam disponíveis na cloud. O sistema de rastreabilidade é uma inovação no setor, 
porque os organismos acreditados de qualquer país do mundo e os clientes podem 
aceder a toda a informação sobre o produto, através do NIP (nº de Identificação do 
Produto) e do Qr-Code. 



 
 

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto, objeto do termo de aceitação, são os 
seguintes: 

a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 7.763.701,17 Euros; 

b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 18 Postos de 
Trabalho; 

c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 26.437.305,22 Euros. 


