Designação do projeto: Aumento de capacidade produtiva para aumento da criação de valor e
aposta no cluster criativo
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-042945
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Norte - Vizela
Entidade beneficiária: Vizelgraf - Artes Gráficas, Lda.
Data de aprovação: 14-08-2019
Data de início: 08/03/2019
Data de conclusão: 07/03/2021
Investimento total: 1.973.581,00 EUR
Custo total elegível: 1.946.081,00 EUR
Custo total elegível inovação: 1.410.908,72 EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 553.172,28 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
O presente projeto da Vizelgraf configura um aumento da sua capacidade produtiva, no sentido
em que permitirá aumentar a capacidade de resposta às necessidades dos seus clientes. Com o
presente projeto de investimento, a Vizelgraf passa a ter uma unidade criativa de conceção e
criação de design gráfico, constituindo uma aposta e nova área de negócio. Na área das etiquetas
e da impressão em objetos e grandes formatos, reforça a sua capacidade produtiva, adquirindo
flexibilidade para imprimir em novos formatos e em novos materiais. Este projeto representa,
para a Vizelgraf mais capacidade de resposta com melhores margens.
Como objetivos primordiais identificam-se:
- Aumento da capacidade produtiva (>20%), através da flexibilização/capacitação da atividade:
internalização da parte criativa, criando uma nova unidade criativa (departamento de design
gráfico) coadjuvada pela impressão UV no departamento de impressão de grandes formatos;
capacitação para impressão de embalagens; aposta nos acabamentos e na impressão de
etiquetas em novos materiais (borracha);
- Aumento dos meios físicos e humanos;

- Traduzir o aumento de capacidade produtiva num aumento de volume de negócios sustentado
2020.
- Deter produtos/serviços com maior valor acrescentado e que potenciem a entrada em
mercados internacionais.
Em termos de resultados a atingir nos pós projeto destacam-se:
•Valor Acrescentado Bruto superior a 1,250 M EUR;
•Criação de 7 postos de trabalho qualificados;
•Volume de Negócios de superior a 2,5 M EUR.

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda.

