
INOVAÇÃO PRODUTIVA

Designação do Projeto | Termoinox: Brewing Solutions
Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-019393

Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das PME

Região de Intervenção | Oliveira de Azeméis

Data de início | 2016-09-01
Data de conclusão | 2018-08-31

Custo total elegível | 1.378.760,95€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER: 965.132,67€
 

PRODUZIMOS EQUIPAMENTOS À MEDIDA DA 

SUA ATIVIDADE: VINICULTURA, LATICÍNIOS, 

APICULTURA, MICROCERVEJARIAS.

TERMOINOX®
Oliveira de Azeméis - PORTUGAL
+351 256 483 891 www.termoinox.pt

Objetivos, atividades e resultados esperados:

- Aumentar capacidade produtiva, por via da aquisição de equipamentos/máquinas.
- Tornar-se produtor de referência de equipamentos para o setor.
- Oferecer, de forma combinada, instalação e serviços de consultoria.
- Consolidar os setores e mercados onde já atua (enquanto produtor de equipamentos).
- Entrar em novos mercados com tradição cervejeira.
- Construir pavilhão para produção de novos equipamentos.
- Criar marca própria.
- Desenvolver atividades de promoção e distribuição do produto em mercados alvo, recorrendo a estratégias de 
inbound e de outbound, com vista a um posicionamento diferenciado.
- Implementação de nova filosofia de marketing.
- Aumento do número de postos de trabalho, com criação líquida de emprego. 
- Cumprir critérios de sustentabilidade através da redução do consumo de energia e implementação de um sistema 
de autoprodução fotovoltaica.

 



TERMOINOX®
Oliveira de Azeméis - PORTUGAL
+351 256 483 891 www.termoinox.pt

QUALIFICAÇÃO DAS PME

Designação do Projeto | Projeto de Qualificação da Termoinox
Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-021494

Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das PME

Região de Intervenção | Oliveira de Azeméis

Data de início | 2017-01-01
Data de conclusão | 2018-12-31

Custo total elegível | 116.260,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER: 52.317,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados:

Realizar investimentos que permitam reforçar a capacitação Empresarial, através da melhoria da organização e 
gestão, em conjunto com os projetos realizados no âmbito da Inovação Produtiva e da Internacionalização.

Aumentar a competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global, através de:
- Implementação e Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015.
- Certificações de Processos e Procedimentos de Soldadura.
- Aquisição de equipamentos.
- Criação líquida de emprego.
- Seguir um plano de extensão do mercado, reforçando as suas capacidades nas áreas críticas de negócio, e assim 
concretizar a sua estratégia de internacionalização.
- Atingir maior número de mercados externos.



TERMOINOX®
Oliveira de Azeméis - PORTUGAL
+351 256 483 891 www.termoinox.pt

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME

Designação do Projeto | Projeto de Internacionalização da Termoinox
Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-021582

Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das PME

Região de Intervenção | Oliveira de Azeméis

Data de início | 2017-03-31
Data de conclusão | 2019-03-29

Custo total elegível | 243.816,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER: 109.717,20€

Objetivos, atividades e resultados esperados:

- Alargar a visibilidade internacional da empresa e as vendas em novos mercados 
- Prospeção e presença em mercados internacionais através de participação em Feiras/Exposições e missões 
inversas 
- Desenvolver website multilingue
- Implementar de estratégias de marketing internacional por meio de suportes promocionais em diferentes línguas.
- Aumento do número de postos de trabalho, com criação líquida de emprego. 
- Reforçar as capacidades ao nível das áreas: do conhecimento de mercados externos; da economia digital; da 
prospeção e presença em mercados internacionais; de marketing; e da introdução de novos métodos de 
organização.


