Designação do projeto | GREENFIL
Código do projeto | CENTRO – 02 – 0853 – FEDER –019564
Objetivo principal | Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | TECFIL - Técnica fabrico de fios, S.A.
Data de aprovação | 14-09-2016
Data de início | 01-07-2016
Data de conclusão | 30-06-2018
Custo total elegível | 2.234.911,80 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |
FEDER – 1.060.750,00 EUR
FSE – 68.047,08 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:

1. Aumentar a capacidade produtiva através da introdução de métodos de produção inovadores
que permitam a utilização de diferentes matérias-primas, nomeadamente produtos
reciclados.
2. Promover o desenvolvimento de novas linhas de produto inovadoras, criando novas
necessidades de mercado.
3. Diversificar a produção para captação de novas oportunidades de negócios em segmentos de
mercado, como sendo o sector agrícola, associadas a desenvolvimentos tecnológicos em
novos equipamentos e outras soluções tecnológicas mais abrangentes.
4. Incrementar a cultura interna de inovação, de forma a promover práticas de investigação e
desenvolvimento tecnológico de novas linhas de produto, suportado por novos processos de
fabrico, ambientalmente mais sustentáveis.
5. Apostar no crescimento sustentado da TECFIL, acompanhando os seus clientes angariando
novos, garantindo um crescimento anual de produção, diversificando e internacionalizando,
com critérios de rentabilidade e de criação de valor para a empresa.
6. Incrementar a intensidade de internacionalização através de ações especificas que
possibilitem um maior conhecimento dos mercados externos, promovendo o aumento das
exportações e o seu reconhecimento internacional.
7. Apostar numa vertente estratégica de capital humano pautado pelo crescimento do número
de quadros qualificados e no desenvolvimento de um programa de formação à medida.
8. Desenvolver o sistema de gestão da qualidade já implementado, com a integração de uma
norma internacional na área do ambiente (ISO 14001), promovendo a melhoria continua do
desempenho ambiental da TECFIL.

