
 
 
 

Projeto INOVAÇÃO PRODUTIVA PME 
 

 
 
Designação do Projeto: Vitrocelos Marca Global - Aumento Produtivo, Inovação, Internacionalização e 
Competitividade 
 
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-070662 
 
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 
 
Região de Intervenção: Norte 
 
Entidade Beneficiária: VITROCELOS VIDRARIA LDA 
 
 
 
Data de aprovação: 28/01/2021 
 
Data de início: 26/09/2020 
 
Data de conclusão: 28/06/2022 
 
Custo total elegível:  1.106.168,75 euros 
 
Cofinanciamento da União Europeia:  FEDER – 419.581,25 euros 
 
 
 
Objetivos estratégicos: 
OE1: Aumento da capacidade produtiva através da realização de investimentos em equipamento tecnológico 
avançado (i4.0) que permita também o alargamento da gama de produtos; 
OE2: Implementação de uma estratégia de marca própria (registada) direcionada para mercados externos e 
segmentos-alvo a abordar; 
OE3: Reforço, consolidação e alargamento da presença internacional através da oferta de branding próprio e de um 
maior leque de produtos transacionáveis/internacionalizáveis. 
 
 

 



Designação do projeto | VITROCELOS - Inovação, Tecnologia e Design
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-018347
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME’s
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | VITROCELOS VIDRARIA, LDA

Data de aprovação | 02-11-2016
Data de início | 15-04-2016
Data de conclusão | 14-04-2018
Custo total elegível | 454.387,70€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 269.882,93€

FSE - 3.207,97€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

A Vitrocelos Vidraria, Lda, situada em Barcelos, é uma empresa de cariz familiar que, desde a sua
criação se dedica à comercialização, transformação e colocação de Vidros.
Apesar de recente, a Vitrocelos, tem assistido a um crescimento controlado, sustentado num serviço
de elevada qualidade e na contínua procura de novas soluções e produtos e na rapidez de execução,
elementos chave para o sucesso na atividade vidreira.
Com o presente projeto, a Vitrocelos irá construir um novo estabelecimento, apostando em máquinas
mais sofisticadas que permitam dar uma resposta mais rápida e que possibilitem diversificar a sua
oferta adequando-a a todas as necessidades dos seus clientes, alargando o leque de produtos
fabricados, direcionando a sua oferta para mercados europeus.
Este investimento permitirá à Vitrocelos atingir os seus objetivos estratégicos:
- Aumentar a capacidade de produção;
- Incrementar a base tecnológica, através da inclusão de equipamentos mais sofisticados no seu

processo produtivo;
- Aumentar a eficiência energética da fábrica;
- Aumento do VN em cerca de 46% até 2020.
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