
Designação do projeto | Aumento da produção de produtos com alto valor acrescentado, entrada
em novos mercados exigentes com forte impacto do investimento 
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-043933
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte, Paços de Ferreira, Seroa
Entidade beneficiária| HiH, S.A.

Data de aprovação | 13-08-2019
Data de início | 26-03-2019
Data de conclusão | 25-03-2022
Custo total elegível | 769.850,22€
Apoio financeiro da União Europeia | Incentivo FEDER não reembolsável corresponde à aplicação
da taxa de 37,93% das despesas elegíveis, no montante de 292.012,15 Euros (duzentos e noventa e
dois mil, doze euros e quinze cêntimos)
Apoio financeiro público nacional/ regional | (não aplicável)

Objetivos, atividades e resultados esperados/ atingidos

Os objetivos e atividades esperados são:
• Criação de nova área de design gráfico e modelagem
• Aquisição de equipamentos produtivos tecnologicamente avançados
• Instalação de painéis fotovoltaicos
• Digitalização e controlo remoto da produção
• Industrialização de processos artesanais.
• Aumento da Eficiência Produtiva: inovação de processos
• Aumento da capacidade de inovação de produto
• Reforço das capacidades de organização e gestão da inovação
• Reforço e promoção do capital humano
• Diferenciação pelo elevado valor acrescentado dos produtos a produzir
• Consciencialização sobre a sustentabilidade e uso eficiente de recursos: elevar a eficiência
energética e produtiva
• Reforço da área comercial e de marketing
• Impacto do investimento de 84,18%
• Reforço da relação com clientes, potenciando o valor emocional da marca HiH
• Melhoria da experiência de navegação e compra no website e loja online
• Intensidade das exportações superior a 65%
• Índice de Valor de 30,57%
• Aumento da capacidade do projeto de 22%
• Crescimento do negócio de 28% entre pré e pós projeto

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto (previstos no n.º 4 do Anexo D do RECI) são os
seguintes:
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 870.058,90€;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 13 Postos de Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 2.705.387,25€.


