
Designação do projeto | --PROJETOS INDIVIDUAIS - INTERNACIONALIZAÇÃO
Código do projeto |  25373
Objetivo principal | REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME

Região de intervenção | -- Norte
Entidade beneficiária |  BSD - THE BEST SOLUTION DESIGN, S.A.

Data de aprovação | 06-07-2017
Data de início |  01-06-2017
Data de conclusão |  31-05-2019
Custo total elegível |  150.762,86 €
Apoio financeiro da União Europeia | 

Apoio financeiro público nacional/regional | n.a.

Inv. Total

Inv. Executado

FEDER: 64 629,00€                                                                                   
FSE: 5 000,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Descrição do Projeto: Impulsionada pelo presente projeto de 
internacionalização, a empresa define como principais 
objetivos estratégicos aumentar o volume de negócios em 
pelo menos 80% quando comparado com o ano pré-projeto, 
aumentar o volume de exportações, diversificar os mercados 
de exportações em pelo menos 3 países, lançar no mínimo 3 
novos produtos e incrementar o número de quadros 
qualificados na empresa.                                                                    
Para atingir as metas indicadas a BSD pretende desenvolver as 

19%

Tx. Execução a:
23-03-2018



Designação do projeto | BSD Manufacturer
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-033730
Obje�vo principal| Reforçar a compe��vidade das PME
Região de intervenção | Norte
En�dade beneficiária |  BSD - THE BEST SOLUTION DESIGN, S.A.

Data de aprovação | 11-05-2018
Data de início | 01-06-2018 
Data de conclusão | 30-05-2020
Custo total elegível | 1.472.991,58 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 736,495,79 €

O projeto tem como obje�vo apoiar a concre�zação da estratégia empresarial da
empresa benificiária, criando condições propicias para a criação de uma unidade
produ�va capaz de apoiar a internalização de toda a produção da empresa.
O novo paradigma estrutural definido para o futuro da empresa, altera a natureza
fundamentalmente comercial atual para uma natureza industrial, permi�ndo que a
empresa domine mais elos da cadeia de valor, controle todo o processo produ�vo
e cresça de forma independente, sem estar sujeita a constrangimentos externos de
natureza produ�va.
Para o efeito a empresa vai construir um pavilhão de raiz no concelho de Ponte de
Lima, mais concretamente no Parque Industrial da Queijada, Lotes LB-11 e LB-12,
onde será implantado um edi�cio com a área total de 2800m2 des�nado à
a�vidade produ�va.
De ressalvar que a criação deste novo estabelecimento vai criar as condições
necessárias para a produção de 4 novos produtos.
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