
 

Designação do projeto: Criação de oito novos produtos e um novo método de fabrico de 

injeção a gás 

Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-000372 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Entidade beneficiária: 3G RESINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 

Região de Intervenção: Norte 

Data de aprovação: 2015-08-07 

Data de início: 2015-04-26 

Data de conclusão: 2017-09-30 

Custo total elegível: 3.552.206,82€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 2.664.155,12€ 

 

Síntese do projeto: 

Criação de oito novos produtos e um novo método de fabrico de injeção a gás. Este projeto de 

investimento resulta da introdução de um conjunto de inovações de processo, produto, marketing e 

organizacional na empresa com o qual se pretende que esta dê um salto competitivo exponencial 

 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados /Atingidos: 

A 3G Resins, Lda tem os seguintes objetivos: 

 Criar novos produtos orientados para novos segmentos de mercado e novos mercados 

geográficos 

 Elevação estrutural e transversal dos fatores produtivos da empresa e de apoios às tecnologias 

da empresa, que implicam um aumento da produtividade exponencial 

 Agregar valor em torno de marcas próprias e entrada progressiva em segmentos de elevada 

rendibilidade e produtos de maior complexidade 

 Crescer em termos de capital humano e intelectual em áreas críticas para a sustentabilidade do 

projeto empresarial da 3GResins 

 Internalizar em pleno os processos tecnológicos de produção dos seus produtos de mobiliário 

de exterior, peças utilitárias e de lazer em matérias plásticas 

 Endogeneizar os fatores e competências centrais nos domínios da gestão, marketing promoção, 

aumentado o grau de sofisticação dos modelos de abordagem e disputa de mercados e clientes 

atuais 

 Crescer numa lógica exponencial no mercado externo, multiplicando a presença em novos 

países balanceando o seu posicionamento geográficos e capturando oportunidades em 

mercados atrativos para a sua oferta 

As suas Atividades contemplam: 

 Novo Processo produtivo - Injeção a gás de espreguiçadeira; 

 Introdução de dois novos produtos: casota de cão e espreguiçadeira; 

 Introdução de dois novos produtos - sofá/cadeirão e estendais; 

 Introdução de três produtos das gamas existentes - Mesa de apoio e cadeiras; 

 Estabelecimento de marca posicionada para o mercado internacional de espreguiçadeiras a gás; 

 Dois novos métodos organizacionais de práticas de negócios. 

 

Indicadores de resultados – Ano cruzeiro 2019:  

 Valor Acrescentado Bruto (pós-projeto): 1.208.945,68€ 

 Criação de Emprego Qualificado: 2 postos de trabalho 

 Volume de Negócios (pós-projeto): 3.265.139,98€ 


