Designação do projeto: Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade
“Internacionalização”
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-002178
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) – IMPORT, EXPORT, LDA

Data de aprovação: 29-10-2015
Data de início: 11-09-2015
Data de conclusão: 28-02-2018
Custo total elegível: 131.923,43€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 59.365,54€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
A sociedade ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) – IMPORT, EXPORT, LDA foi fundada
a 04 de Março de 1985, é uma Micro Empresa localizada na NUT II Norte, em
Matosinhos. A sua atividade consiste no desenho, desenvolvimento e comercialização
de sistemas de embalagem, que garantem a manutenção da cadeia de frio durante as
fases de manipulação, armazenamento e distribuição de produtos a temperaturas
controladas, sob condições climatéricas hostis e de transporte de longo tempo,
enquadrando-se no CAE 46494-R3.
A criação da empresa ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) – IMPORT, EXPORT, LDA
nasce da deteção de uma necessidade a nível de sistemas de preservação, manutenção
da cadeia de frio nos produtos alimentares e farmacêuticos.
Atualmente, a ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) estende o seu negócio a três grandes
áreas do mercado, saúde, alimentar e farmacêutico, comercializando produtos e
oferecendo serviços a nível de sistemas de monitorização e manutenção da Cadeia de
Frio.
O presente projeto de investimento foi pensado para potenciar a qualificação da
estratégia que a ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) pretende seguir, a
internacionalização. Assim, a realização do presente projeto aumentará a sua
competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global. Neste
sentido a empresa irá realizar em simultâneo com a presente candidatura ao Programa
de Sistema de Incentivos: SI Qualificação PME – Projeto Individual, uma outra

candidatura ao Programa de Sistema de Incentivos: SI Internacionalização PME – Projeto
Individual. A realização destes projetos de investimento em simultâneo, têm o objetivo
de se complementar, reforçando as suas competência em fatores dinâmicos de
competitividade, para uma alavancagem e projeção do negócio da ADVANCED
PRODUCTS (PORTUGAL), essencialmente no mercado externo.
Assim, no âmbito do presente projeto será realizado investimento nos seguintes
domínios imateriais de competitividade:
Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos – Será realizado
investimento em diverso equipamento de laboratório para reforço e melhoria das suas
capacidades de desenvolvimento de novas soluções de sistemas que garantam a
manutenção da cadeia de frio durante as fases de manipulação, armazenamento e
distribuição dos produtos dos seus clientes, a temperaturas controladas. Será criado um
posto de trabalho para o laboratório, dedicado às atividades de Investigação e
Desenvolvimento de sistemas/produtos. Com o objetivo de elevar o grau de recursos
humanos qualificados e especializados na área de I&D, e assim elevar a capacitação da
empresa nesta área.
Proteção de propriedade industrial – Será realizado investimento no registo de
patentes dos seguintes produtos: Acumuladores flexíveis e rígidos; Caixas isotérmicas;
Mantas isotérmicas e aluminizadas; Embalagens para transporte, logística e
armazenamento.
Qualidade – Será realizado investimento na homologação de um produto, que será o
sistema SPYRF, é um sistema de monitorização de temperatura (ou de outros
parâmetros físicos), que usa a tecnologia “wireless” para a transmissão de dados.
Transferência de conhecimento – Será realizado investimento com a contratação de
serviços para assistência técnica no domínio da investigação, desenvolvimento e
inovação. Essas entidades serão, a empresa Boa Energia e a Universidade do Porto.
De forma a verificar a viabilidade do presente investimento, da sua atividade e do seu
enquadramento, foi necessário recorrer a serviços especializados de consultoria. De
forma a confirmar a realização das despesas de investimentos e que os documentos
comprovativos daquelas despesas se encontram corretamente lançados na
contabilidade e que o incentivo foi contabilizado de acordo com o SNC, será necessário
recorrer a serviços especializados de um TOC.
O objetivo de qualificação competitiva da ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) é o
reforço da sua capacidade de resposta e presença ativa no mercado global. No mundo
atual e globalizado em que vivemos, os mercados mostram-se cada vez mais exigentes,
e é necessário investimento continuo em inovação, a fim de elevar a capacidade de
resposta às necessidades que vão surgindo de forma rápida, eficaz e eficiente.

O presente projeto terá impacto sobretudo na área da I&D, pois a empresa ficará
capacitada de meios que lhe permitam trabalhar novas soluções no âmbito da
manutenção da cadeia de frio, para apresentar aos seus clientes. Terá impacto também
no marketing, pois estes investimentos são considerados uma inovação de marketing,
já que vão permitir à empresa agregar valor à sua oferta, que fará com que os mercados
onde atua prefiram os seus produtos a outros já disponíveis no mercado. O que irá
contribuir para o posicionamento dos produtos da empresa, neste caso pelos benefícios
oferecidos, pois os clientes da empresa procuram soluções/produtos que permitam a
garantem a manutenção da cadeia de frio durante as fases de manipulação,
armazenamento e distribuição de produtos a temperaturas controladas, para manter a
qualidade dos mesmos.

