Designação do projeto: Edge_Innovation
Código do projeto: POCI-01-0249-FEDER-015121
Objetivo principal: Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: Probos – Plásticos S.A.
Data de início: 2016-01-01
Data de conclusão: 2017-12-31
Custo total elegível: 2.603.200,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER: 911.120,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
A candidatura apresentada pela Probos enquadra-se em três tipos de inovação descritos no aviso
de abertura do presente concurso, Inovação do produto, do processo e de marketing, e vai
permitir desenvolver novas competências para a empresa e para os mercados internacionais.
Através da presente candidatura a empresa vai ter a possibilidade de lançar novos produtos no
mercado, como descrito nos seus objetivos, Lançar 5 novas gamas de produtos no mercado até
2019; aumentando o volume de negócios da empresa a um nível global, incidindo-se
maioritariamente na vertente internacional; Atingir um volume de negócios superior a 51 Milhões
de euros em 2019; Ter um Volume de Negócios Internacional superior a 95% do total, permitindo
à empresa aumentar a sua quota de mercado atual; Permitir ao Grupo Probos atingir, até 2019,
uma quota do mercado mundial de orlas termoplásticas de 15%.
Os produtos a lançar no mercado pela empresa foram desenvolvidos internamente através do
seu departamento de I&D, que conta com profissionais especializados em várias áreas, desde a
química, à área mecânica e tem como principais objetivos:


Investigar e desenvolver novas soluções no âmbito da atuação da empresa;



Contribuir para atingir os objetivos estratégicos da empresa,



Agregar o conhecimento e potencialidades dos vários departamentos da Probos;



Aumentar o portefólio de produtos da Probos, criando valor para o cliente;



Contribuir para o reconhecimento da Probos nos mercados;



Contribuir para o aumento do volume de negócios da Probos.

O presente projeto vai permitir à Probos o alavancamento de meios para a realização de novos
investimentos, como descrito anteriormente a empresa vai produzir nos produtos para os
mercados internacionais. Os investimentos propostos vão permitir à empresa introduzir melhorias
significativas nos seus produtos, bem como o desenvolvimento de novos designs, melhorando o
seu posicionamento nos mercados, atendendo às novas necessidades dos clientes, permitindo à
Probos entrar num novo setor de mercado, setor da indústria, aumentando o seu volume de
negócios.

