
Designação do projeto: Internacional Lacovale
Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-001668
Objetivo principal:  Prospeção e presença em mercados internacionais
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: LACOVALE - TECHNOLOGY AND INNOVATION, LDA

Data de aprovação: 07-09-2015
Data de início: 01-09-2015 
Data de conclusão: 31-08-2018
Custo total elegível: 687.055,00 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 309.174,75 €

Com a realização deste projeto, tínhamos como objetivo o alavancar das
nossas vendas para novos mercados internacionais.
Para o efeito a nossa estratégia de internacionalização assentou num conjunto de

investimentos com vista a esse fim.

Com a execução do projeto, previmos que em 2019 o nosso Volume de Negócios
Total rondaria 1.975.934,56€ . Na realidade, em 2019 conseguimos superar
largamente o Volume de Negócios Total previsto, ultrapassando os 4.000.000,00€.
Com a implementação da nossa estratégia de internacionalização, conseguimos
nesse ano, vendas para 3 novos mercados internacionais, sendo eles Espanha,
França e Suiça.

Assim podemos concluir que o projeto foi um fator de sucesso na nossa estratégia
de internacionalização, permitindo-nos alargar horizontes, conquistando novos
mercados e consequentemente exponenciar as nossas vendas.
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Designação do Projecto: Oportunidades de Soluções i4.0 para o 
processo produtivo da LACOVALE

Código do Projecto: NORTE-02-0853-FEDER-036873

Objetivo principal: Criação e alargamento de capacidades avançadas de 
desenvolvimento de produtos e serviços (Indústria 4.0)

Região de intervenção: Norte

Entidade beneficiária: LACOVALE - TECHNOLOGY AND 
INNOVATION, LDA

Data de aprovação: 15-03-2018

Data de início: 17-04-2018

Data de conclusão: 17-04-2019

Custo total elegível: 9.211,91 EUR

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 6.908,93 EUR

Objetivo Temático: Reforçar a competitividade da LACOVALE, 
através do diagnóstico de Soluções i4.0 para o processo de produção, 
com o objetivo de identificar necessidades e oportunidades no âmbito da 
digitalização de processos produtivos.
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Designação do projeto: Lacovale - Carregadores Elétricos - Qualificação  
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-045789 
Objetivo principal: Inovação organizacional e da gestão da empresa 
Região de intervenção: Norte 
Entidade beneficiária:LACOVALE - TECHNOLOGY AND INNOVATION, LDA 
 
Data de aprovação: 2019-12-05 
Data de início: 2019-11-13 
Data de conclusão: 2021-11-12 
Custo total elegível: 341.102,50 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia: 153.496,13 EUR 

Com o presente projeto, a Lacovale pretende apontar os principais pontos onde apresenta 
maior carência tanto ao nível organizacional como funcional, com vista a reforçá-los e 
incorporar novas capacidades que permitam a obtenção de máximo sucesso, crescimento e 
aumento de produtividade. Assim sendo, a empresa pretende realizar transformações a nível 
organizacional e gestão, investir na Economia Digital e melhorar as suas capacidades de 
desenvolvimento de produtos e serviços. 
Deste modo pretende-se reforçar as suas capacidades de organização e gestão da empresa 
através da incorporação de um novo software de Gestão da produção que permitirá que a 
mesma adquira maiores capacidades no controlo da sua eficiência e produtividade, sempre 
focada na melhoria dos seus processos organizacionais e de maximização da produtividade.  
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