Cofinanciado:

Designação do projeto: Aumento da capacidade produtiva da FABRIPIXEL para produção de
sinalética fotoluminescente para a marinha e transportes

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-072405
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Norte – Braga
Entidade beneficiária: Fabripixel, Unipessoal, Lda.
Data de aprovação: 18/02/2020
Data de início: 02/05/2020
Data de conclusão: 02/05/2022
Custo total elegível: 1.087.838,46 EUR
Custo total elegível inovação: 734.290,96 EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 332.035,31 EUR

O presente projeto da Fabripixel, Unipessoal, Lda visa o aumento da capacidade produtiva da
FABRIPIXEL, de forma que a empresa possa inovar o seu processo produtivo, com recurso a
equipamentos dotados de indústria 4.0 e tecnologicamente mais eficientes, e produzir novos
produtos: sinalética fotoluminescente para os segmentos da marinha e dos transportes
(ferroviário e metro).

A Fabripixel tem como objetivos estratégicos, com o presente projeto:
- Aumento da capacidade produtiva da empresa, deslocalizando a sua fábrica para Prado, Vila
Verde;
- Produção de novas linhas de produtos: sinalética fotoluminescente 3D inovadora para o
segmento marítimo e de transportes (metro e ferrovia);
- Implementação de um laboratório para testes de pigmentos e reforço da capacidade de ID;
- Aproveitamento de desperdícios resultantes do processo produtivo (PVC) para utilização em
pisos, otimizando as perdas;

- Incrementar o software por si desenvolvido, o SGEO, inserindo o novo módulo “SGEO designer”,
que permite ao cliente personalizar a sinalética e que possibilitará à empresa atingir o segmento
composto pelos gabinetes de arquitetura;
- Incrementar a presença nos mercados internacionais, através de vendas diretas, para os países
Espanha, França, Reino Unido, Bélgica e Suíça;
- Aumentar o VN.

Em termos de resultados a atingir no ano pós projeto destacam-se:
• Valor Acrescentado Bruto superior a 615 mil EUR;
•Criação de 5 postos de trabalho qualificados;
•Volume de Negócios de superior a 1,2 M EUR.

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda.

