
 

Designação do projeto   As novas compressas europeias 2020 

Código do projeto   POCI-02-0853-FEDER-023180 

Objetivo principal  Adotar novos processos tecnológicos e organizacionais, inovar produtos e mercados, 
responder a ajustamentos de natureza estrutural, contribuir para o reforço do posicionamento nos 
mercados internacionais, aumentar a intensidade e valor das suas exportações 

Região de intervenção   Norte 

Entidade beneficiária   Albino Dias de Andrade, Lda. 

 

Data de aprovação   28-03-2017 

Data de início   31-3-2017 

Data de conclusão   29-3-2019 

Custo total elegível   10.799.289,60 euros (dez milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e 
oitenta e nove euros e sessenta cêntimos) 

Apoio financeiro da União Europeia   Incentivo FEDER reembolsável no montante de 6.479.573,76 
euros (seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e três euros e setenta e 
seis cêntimos). O incentivo FEDER corresponde à aplicação da taxa de 60,00% sobre o montante das 
despesas consideradas elegíveis, calculada nos termos do estabelecido no artigo 31.º do RECI. 

Apoio financeiro público nacional/ regional   não aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O projeto de investimento tem 2 objetivos diferentes em função da unidade produtiva respetiva. 

• Assim sendo, na unidade ADA Confort, onde se produzem artigos de incontinência, prevê-se o 
aumento da capacidade produtiva em mais de 20% pela aquisição de uma máquina de fazer 
resguardos, resultando numa inovação tecnológica e de um novo produto, cujo impacto será 
significativo ao nível da rentabilidade e produtividade. 

• A unidade das compressas vai ser alvo de criação de um novo estabelecimento, de modo a 
responder às solicitações do mercado e realizar os ajustamentos estruturais de modo a qualificar 
o seu produto, oferecendo novas soluções tecnológicas e novos produtos, criando condições para 
conquistar novos mercados, mais exigentes, criando competências internas para o 
desenvolvimento de novos produtos, num novo ambiente organizacional mais eficiente e racional, 
permitindo oferecer produtos com maior qualidade, segurança e rentabilidade, criando valor aos 
seus clientes. 

 



 

Indicadores de resultado: 

a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 6.500.000,00 euros; 

b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 12 Postos de Trabalho; 

c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 25.000.000,00 euros 


