
Designação do projeto  I  BRAMPINOV

Código do projeto  I  POCI-02-0853-FEDER-000482 

Objetivo principal  I  Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção  I  Região Norte

Entidade beneficiária  I  BRAMP – Metais e Polímeros de Braga, Lda.

Data de aprovação  I  07-08-2015

Data de início I  01-05-2015

Data de conclusão  I  26-04-2017

Custo total elegível I  3.304.014,70 euros

Apoio financeiro da União Europeia FEDER  I  2.312.110,29 euros

A BRAMP elege como grande objetivo estratégico a progressão no sentido ascendente da

cadeia de valor, destacando-se pela diferenciação, alargamento e competitividade das soluções

técnicas (peças/produtos/sistemas complexos com elevada incorporação de tecnologia)

disponibilizadas aos mercados alvo, numa lógica integrada de especialização inteligente, como

meio para operar com sucesso o mercado global.

A concretização do BRAMPINOV - Inovação e Competitividade no Mercado Global representa

um importante passo no crescimento, diferenciação e sustentabilidade da empresa, e corporiza

a sua estratégia ao dar um forte contributo no sentido de ganho de dimensão competitiva

alavancada pela forte aposta na internacionalização.

Constitui-se como pilar fundamental desta estratégia a reunião de condições para a fabricação

de peças/produtos/sistemas de elevado nível de especificação e desempenho e,

consequentemente, de elevado valor acrescentado, em regime de subcontratação para os

nichos mais exigentes dos seus mercados alvo: indústria automóvel, indústria

elétrica/eletrodomésticos, indústria da puericultura (cadeiras auto para bebé) e eletrónica.

As ações a implementar contemplam investimentos ao nível dos meios de transformação, da

logística, da qualidade, dos sistemas de controlo e monitorização dos processos de fabrico, bem

como de adaptação/remodelação de instalações e das infraestruturas associadas, numa lógica

de maximização da produtividade global da atividade produtiva (racionalização dos fluxos

produtivos, utilização eficiente de recursos e melhoria significativa da eficiência energética).

Os resultados a alcançar no âmbito do BRAMPINOV são os seguintes:

I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (2019): 892.252,21 Euros;

I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (2019): 1 Posto de Trabalho;

I3 - Volume de Negócios - VN (2019): 1.351.596,31 Euros.


