Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-034274
Designação do projeto | RAMALHOS INTERNACIONALIZAÇÃO
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Internacionalização PME – Projetos Individuais
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Centro - Águeda
Entidade beneficiária | Ramalhos, S.A.
10%
Por executar

Data de aprovação | 2018-02-27

Executado

Data de início | 2017-07-24
90%

Data de conclusão | 2020-01-31
Custo total elegível | € 989.525,48
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - € 445.286,47

Síntese do projeto:
O presente projeto, surge na sequência do projeto anterior,
indo de encontro à estratégia de internacionalização da
Empresa e à sua Missão e Visão.
A experiência da RAMALHOS permite-lhe identificar, de
forma clara, os mercados para os quais vende, mas que
representam

ainda

oportunidades

de

crescimento

significativas. Para atingir estes e outros mercados, a
RAMALHOS considera que mais importante do que realizar
ações de prospeção internacional é participar em feiras Internacionais. Para além das feiras, a RAMALHOS
apostará também em ações inversas. Paralelamente a isso, e ainda no âmbito do presente projeto, a
RAMALHOS irá realizar ações de prospeção aos mercados espanhol e brasileiro, bem como investir no
marketing digital através da reformulação do seu site, em novas ferramentas de divulgação (material
promocional), bem como em publicidade.
Posto isto, os objetivos do presente projeto são os que se enumeram de seguida:
1. Aumentar o Volume de Negócios Internacional;
2. Consolidar a sua presença nos mercados internacionais onde já atua;
3. Aumentar a rede de representantes/agentes no mercado internacional que suporte a penetração da
Empresa em novos mercados;
4. Reforçar o investimento em prospeção internacional tendo em vista o reforço da notoriedade da marca
Ramalhos em mercados externos.

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-000597
Designação do projeto | Aumento da capacidade produtiva e melhoria significativa dos
produtos da Ramalhos. S.A.
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos
Inovação Produtiva
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Centro - Águeda
Entidade beneficiária | Ramalhos, S.A.

Data de aprovação | 2015-08-07
Data de início | 2015-04-27
Data de conclusão | 2017-04-26
Custo total elegível | € 3.267.426,72
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - € 1.633.713,36

Com o presente projeto, a Empresa pretende inovar ao nível de processo e consequentemente do
produto. A Ramalhos planeia aumentar e otimizar a produção de modo a reduzir os custos da mesma
assim como melhorar significativamente a qualidade dos seus produtos. Nesse sentido será possível
consolidar a sua marca em mercado Europeu, reposicionando-a num segmento superior.
De acordo com o exposto anteriormente, e analisados os pontos fortes e fracos, as ameaças e
oportunidades, a RAMALHOS define sumariamente a sua estratégia assente nos seguintes vetores
estratégicos:
•

Reforço da componente de internacionalização da Empresa, consolidando a sua presença nos
mercados onde esta já atua;

•

Aumento da capacidade produtiva através da aquisição de um centro de maquinagem ultra
moderno juntamente com a ampliação do edifício de produção;

•

Aumentos significativos da qualidade dos produtos fruto do novo processo de fabrico,
fornecendo uma consolidação e acabamento superiores;

•

Automatização e otimização de processos através da aquisição de equipamentos novos
significativamente melhorados;

•

Redução dos custos de produção através da redução de desperdícios;

•

Otimização do processo de planeamento, monotorização e controlo da produção e assistência
técnica através da aquisição de software específico.

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-041263
Designação do projeto | Improve.IT
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Qualificação PME – Projetos Individuais
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Centro - Águeda
Entidade beneficiária | Ramalhos, S.A.

Data de aprovação | 2019-04-09
Data de início | 2018-10-01
Data de conclusão | 2020-09-30
Custo total elegível | € 321.381,42
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - € 144.621,64

Síntese do projeto:
O presente projeto vem complementar e potenciar os benefícios decorrentes dos esforços de
investimento já realizados, com novas ações centradas em domínios imateriais de competitividade, com
investimentos que visam sobretudo o reforço das capacidades de inovação ao nível organizacional e da
gestão.
Em termos globais, o objetivo do projeto “Improve.IT” é a desmaterialização de processos que permitam
à empresa afirmar-se por via da inovação no contexto dos produtos, processos tecnológicos,
organizacionais e de marketing, aumentando a sua competitividade, flexibilidade e resposta ao mercado
internacional. O projeto contribuirá de forma inequívoca para a prossecução dos objetivos estratégicos
definidos e surge perfeitamente alinhado com a sua visão e missão.
O plano de investimento elegível candidato ao presente sistema de incentivos representa, portanto, um
fortalecimento competitivo importante, colocando a Ramalhos num patamar superior em termos de
performance inovativa e como um player de referência a nível internacional.
Em suma, o presente quadro de investimentos promove um salto qualitativo significativo no que se refere
à qualificação, otimização e ampliação da capacidade organizacional e de gestão existente, em domínios
onde a Ramalhos, até à data, diagnostica fragilidades ou deteta margens para melhoria significativa,
quando analisada à luz dos objetivos da sua estratégia de crescimento e internacionalização e de
consolidação de posicionamento em mercados internacionais onde já opera.

