
Cofinanciado por: 

 
 

Designação do projeto:   Inovação organizacional, criação de laboratório e certificação alimentar. 

 

Código do Projeto (NUP):   CENTRO-02-0853-FEDER-025085 

      CENTRO-04-3560-FSE-023834 

Objetivos da operação:   Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção:   Centro 

Entidade beneficiária:    ISIS Embalagens, Lda. 

 

Sistema de Incentivos:    Qualificação de PME 

 

Data de aprovação:   31-07-2017 

Data de início:    01-11-2017 

Data de conclusão:   31-10-2019 

 

Investimento total elegível:  151.574,41 Euros 

Apoio financeiro da UE (FEDER):  69.279,92 Euros 

Apoio financeiro da UE (FSE):   3.000,00 Euros 



Cofinanciado por: 

 
 

 

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projeto visa realizar investimentos que permitam aumentar a competitividade e capacidade de resposta no mercado 

nomeadamente: 

- Registo de marca internacional 

- Criação de novo website. 

- Implementação de métodos de trabalho LEAN. 

- Aquisição de equipamentos de laboratório. 

- Certificação do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (NP EN ISO 22000:2005). 

- Implementação de hardware de gestão. 

- Formação Profissional 

- Contratação de quadro técnico qualificado para a área de Qualidade. 

  



Cofinanciado por: 

 
 

Os resultados a alcançar no pós-projeto são os seguintes: 

 Garantir a inovação de marketing e Organizacional previstas no Projeto. 

 

 

Designação do projeto:   Inovação tecnológica e incremento da capacidade na impressão de embalagens flexíveis 

 

Código do Projeto (NUP):   CENTRO-02-0853-FEDER-023834 

Objetivos da operação:   Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção:   Centro 

Entidade beneficiária:    ISIS Embalagens, Lda. 

 

Sistema de Incentivos:    Inovação Empresarial 

 

Data de aprovação:   31-07-2017 

Data de início:    29-11-2017 

Data de conclusão:   28-11-2019 



Cofinanciado por: 

 
 

Investimento total elegível:  1.305.302,09 Euros 

Apoio financeiro da UE (FEDER):  913.711,46 Euros 

 

 

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos: 

A ISIS - EMBALAGENS LDA é uma Empresa micro cuja unidade industrial está localizado em Esmoriz, concelho de Ovar e distrito de 

Aveiro. A empresa dedica-se ao desenvolvimento, produção e fornecimento de soluções impressas em filme flexível para 

embalagem, através do processo de rotogravura, direcionadas essencialmente para os sectores agro-alimentar, agroquímico e 

alimentação animal. 

O presente projeto visa o aumento da capacidade produtiva instalada, através da implementação de tecnologia de impressão por 

flexografia, incrementando a flexibilidade produtiva e a versatilidade das embalagens impressas, com as vantagens:  

 Capacidade de impressão numa maior variedade de substratos; 

 Celeridade de setup (variações de formatos e trabalhos); 

 Impressão em embalagens de pequena a grande dimensão; 

 Menor custo de impressão; 

 Menor desperdício de matérias-primas e outros consumíveis; 

 Menor consumo de energia; 



Cofinanciado por: 

 
 Manutenção reduzida e mais ágil. 

 

Os resultados a alcançar no pós-projeto são os seguintes: 

 Volume de negócios: 1.800.000,00 Euros; 

 Valor acrescentado bruto: 374.180,69 Euros; 

 Criação de emprego qualificado: 5 postos de trabalho. 
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