
 

 

 

SI Qualificação PME 

Designação do projeto: FRESBEIRA – Qualificação 4.0 do setor agroalimentar assente em 
produtos endógenos 100% nacionais  

Código do Projeto: C-ENTRO-02-0853-FEDER-040907 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Entidade Beneficiária: FRESBEIRA – INDÚSTRIA DE CARNES, LDA. 

Data de Aprovação: 19-03-2019 

Data de Início: 28-05-2019 

Data de Conclusão: 27-05-2022 

Custo Total Elegível: 569.640,00 Euros 

Apoio Financeiro da União Europeia: 256.338,00 Euros FEDER 

A FRESBEIRA é uma sociedade por quotas criada em fevereiro de 2003, com instalações 
localizadas na zona industrial de São Miguel de Poiares, no distrito de Coimbra. A empresa 
desenvolve a atividade de abate de suínos, ovinos e caprinos, bem como a sua desmancha, 
congelação, embalamento e comercialização. A oferta abrange 3 tipos de produtos: peças em 
fresco (carcaça, lombada, perna, vão, etc.), transformados (salsichas frescas, e fumados como 
chouriço, morcela, farinheira, bacon, etc.), e recentemente também pré-confecionados 
(chanfana assada, leitão assado, bucho recheado, etc.). 

Com o presente projeto, a FRESBEIRA refere como objetivos reforçar as suas capacidades de 
organização e gestão, pretendendo munir-se de toda uma estrutura imaterial de valor 
acrescentado, contemplando um software de gestão SAP, CRM com website concebido à 
medida, com área de cliente reservada e uma loja online direcionada para os produtos menos 
perecíveis, a que se alia a contratação de dois técnicos qualificados.  

Está assim prevista a realização de despesas relacionadas com a aquisição de hardware, 
implementação de software, desenvolvimento de website interativo, catálogos, vídeos e 
conteúdos para marketing digital/plataformas web, despesas com registo de marca, e estudo 
de reengenharia de procedimentos organizacionais. Acresce ainda a criação líquida de postos 
de trabalho altamente qualificados na empresa.  

Deste modo a FRESBEIRA irá apostar nos domínios imateriais de competitividade, realizando 
investimento em vertentes de valor acrescentado visando explorar as vantagens competitivas 
desta Pequena Empresa inserida num território de baixa densidade. 



Designação do projeto | Fresbeira - Incrementar e diversificar mercados externos

Código do projeto| CENTRO-02-0752-FEDER-025642

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção | Centro – Vila Nova de Poiares

Entidade beneficiária |FRESBEIRA - INDÚSTRIA DE CARNES LDA

Data de aprovação | 18 – Mai – 2017

Data de início | 15 – Nov - 2017

Data de conclusão | 31 - Jan - 2020

Custo total elegível | 219.886,40 Eur

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 94.448,88 Eur.

Objetivos, atividades e  resultados esperados/atingidos

A Fresbeira vai realizar um conjunto de ações inovadoras de marketing e  de prospeção e  ações 
comerciais a mercados internacionais para,  com novos produtos e formatos diferenciados, 
diversificar mercados e tornar-se num player no mercado internacional, contribuindo assim para 
o dinamismo crescente do setor agroindustrial nacional.

Principais objetivos:
- Consolidação da sua presença nos mercados onde já atua e entrada em pelo menos quatro 
novos mercados externos;
- Aumentar o Volume de Negócios internacional e total;
- Promover a sua marca e produtos junto dos clientes.


