
 

 

  

SI INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Designação do projeto | Criação de uma nova unidade industrial para fabricação de NOVOS e 

INOVADORES produtos de carbonato de cálcio 

Código do projeto | CENTRO-01-0249-FEDER-024062 

Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção | Centro – Oeste 

Entidade beneficiária | CARBOMIN, S.A. 

Data de aprovação | 24-03-2017 

Data de início | 24-02-2017 

Data de conclusão | 23-02-2019 

Custo total elegível | 1.852.581,50 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 833.661,68 EUR 

Objetivos, atividades e resultados| 

Criação de 1 nova unidade industrial, tecnologicamente evoluída, para fabricação de NOVOS e 
INOVADORES produtos de carbonato de cálcio, desenvolvidos em processos de I&D em 
parceria com entidades do SCTN, que serão destinados a segmentos de maior sofisticação e 

exigência. 

O plano de investimento proposto consigna um conjunto de ações coerentes com os objetivos e 
estratégia do projeto, que irão permitir: 

• Criação de um novo estabelecimento com vista ao desenvolvimento e fabrico de 
INOVADORES produtos de carbonato de cálcio que irão impulsionar o volume de 
exportações nacionais com forte incorporação de valor acrescentado. 

• Criação e lançamento no mercado de NOVOS produtos, sob marca própria. 

• Aquisição dos meios técnicos, tecnológicos e operacionais, englobando tecnologia 
“state-of-the-art”. 

• Aposta em ferramentas de MKT sofisticadas e eficazes, por forma a colocar os produtos 
nos mercados de aposta e a potenciar os objetivos de vendas definidos, assumindo 
como objetivos comerciais para o ano pós-projeto uma quota de exportações acima dos 
40%. 

• Crescimento do posicionamento do Universo Pragosa na cadeia de valor do sector da 
extração e transformação de recursos naturais. 

O projeto irá permitir significativos impactos ao nível da produtividade global da empresa, com 
efeitos relevantes nos custos de exploração, permitindo ainda à CARBOMIN atingir com 
confiança o nível de VN definido, do EBITDA e do VAB. 

 


