Designação do projeto

Prevenção e Adaptação da empresa ao contexto
COVID 19

Código do projeto

NORTE-02-08B9-FEDER-069349

Objetivo principal

Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção

Norte – Trofa

Entidade beneficiária

Iberoeleva – Técnicas de Elevação, S. A.

Data de aprovação

06-07-2020

Data de início

13-10-2020

Data de conclusão

26-03-2021

Custo total elegível

9.565,00€

Apoio financeiro da União Europeia (FEDER)

4.782,50€

Com este projeto, a IBEROELEVA pretende adaptar ae sua atividade e as suas instalações de acordo
com normas da DGS de forma a prevenir a transmissão de COVID-19, de forma a proteger os seus
colaboradores, funcionários e clientes.

Indicador de resultado:
- Concretização do projeto e seus objetivos nos termos em que foi aprovado.

100,00%

Investimento elegível realizado
até à data | 9.565,00€

Designação do projeto

Internacionalização de pontes com vigas caixão
soldadas/aparafusadas

Código do projeto

NORTE-02-0752-FEDER-013014

Objetivo principal

Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção

Norte – Trofa

Entidade beneficiária

Iberoeleva – Técnicas de Elevação, S. A.

Data de aprovação

21-02-2016

Data de início

01-02-2016

Data de conclusão

31-01-2018

Custo total elegível

153.252,50€

Apoio financeiro da União
Europeia

68.963,63€

O projeto de investimento contempla a aposta na internacionalização da empresa, visando
os mercados de Gana, Argentina, Reino Unido, França, Colômbia e Uruguai, incluindo
investimentos em ações de promoção/prospeção e conhecimento de mercados externos,
presença web e uso da economia digital e marketing internacional.
Indicador de resultado:
- Intensidade de exportações: 66%

92,06%

Investimento elegível realizado
até à data | 141.085,77€

Designação do projeto

Construção de Pontes rolantes tipo legos

Código do projeto

NORTE-02-0853-FEDER-014540

Objetivo principal

Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção

Norte – Trofa

Entidade beneficiária

Iberoeleva – Técnicas de Elevação, S. A.

Data de aprovação

15-04-2016

Data de início

01-11-2015

Data de conclusão

30-11-2017

Custo total elegível

544.057,40€

Apoio financeiro da União
Europeia

FEDER - 326.434,44€

O projeto de investimento contempla a aposta na inovação do processo de fabrico das estruturas de
elevação e movimentação de cargas, visando o alargar da sua capacidade produtiva e o diversificar
do portefólio dos produtos comercializados. Neste sentido, a empresa irá proceder a uma
reorganização do processo produtivo dos equipamentos de elevação e movimentação de cargas,
designadas também de pontes rolantes, core business da empresa, desenvolvendo e produzindo
pontes rolantes "tipo lego", ou seja, constituída por peças individuais, que serão posteriormente
montadas no local da obra.
Os principais objetivos do projeto são:
- Diversificar o seu portefólio de produtos;
- Aumentar a rentabilidade dos projetos em 30%;
- Consolidar a atividade da empresa nos mercados atua;
Principais resultados que se pretendem alcançar até 2019:
- Valor acrescentado bruto (VAB) de 1.359.058,39 euros;
- Total de 5 postos de trabalho altamente qualificados;
- Volume de negócios de 3.960.260,38 euros.

95,93%

Investimento elegível realizado
até à data | 521.917,77€

