
Designação do projeto |Aumento da capacidade e alteração de processos

Código do projeto |15/SI/2019 -46207

Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção |Alentejo

Entidade beneficiária |SOCLABREPORT, LDA

Data da aprovação |2020-03-10

Data de início |2020-01-01

Data de conclusão |2021-12-31

Custo total elegível |306 650,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia |103 494,28 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional |34 498,22 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados
Com o aumento da capacidade e alteração de processos produtivos, organizacionais e de MKT, iremos alavancar a expansão
internacional. Principais facetas inovadoras são a robotização de análises, com estratégias diferenciadas nas áreas de negócio
e a transformação digital da relação com o cliente.

Pretende-se dotar o laboratório de maior número de ensaios analíticos (vulgo análises laboratoriais) acreditados, no âmbito
da microbiologia veterinária, microbiologia alimentar e serologia de forma a diversificar a oferta de serviços, para responder
às necessidades dos nossos clientes no que concerne aos protocolos sanitários de animais de espécies diferentes para
exportação.

Dotar o laboratório de maior capacidade de resposta produtiva no que diz respeito a maiores quantidades de produção em
menor tempo útil.

Produção mais robotizada, mais eficiente, com resposta aos clientes mais rápida e através de processos informatizados.

Com este projeto espera-se alcançar impactes na competitividade da empresa de forma direta e indireta. De forma direta
através da diferenciação da empresa em si mesma, alcançando vantagem competitiva no mercado nacional e internacional.

Estas forças refletem-se na cadeia de valor da empresa, como forma, de maximizar os benefícios da estratégia de custo
devendo estarem presentes em cada atividade organizacional, em toda cadeia produtiva, oferecendo valor aos clientes

- Nas atividades secundárias

.Aquisição: atividades de inputs.

.Desenvolvimento da Tecnologia: atividades de pesquisa, visando a maximização da qualidade, como seja, a otimização de
processos, entre outros.

.Gestão de Recursos Humanos: atividades que cuidam do capital humano, isto é, a gestão de recursos humanos, como
recrutamento e seleção e capacitação de pessoal através de formação.

.Infra-Estrutura Organizacional: atividades de caráter de gestão, planeamento estratégico, contabilidade e gestão fiscal,
financeiro, gestão da qualidade, ambiental, entre outros.

- A cadeia de valor da empresa liga-se às cadeias de valor dos fornecedores, alavancando a produção nacional em toda a sua
fileira, e dos clientes

- Finalmente, a tecnologia da informação e as novas dinâmicas competitivas, despoletam uma série de ações a executar pela
empresa nas suas áreas funcionais

Pelo exposto, esta operação tem um impacto muito grande em todas as Áreas Funcionais da empresa e permite responder a
um Objectivo Estratégico que é o da sua Expansão e Crescimento, numa base sustentável, mantendo o seu histórico
posicionamento de crescimento constante e permanente.

A competitividade será assegurada pelas vantagens competitivas, que são reforçadas transversalmente, permitindo uma
enorme evolução na sua cadeia de valor.

Este projeto torna a Empresa mais Competitiva, mais Agressiva e vai permitir ganhos nas Margens de Exploração de que o EVE
confirma, apesar dos valores bastante prudentes projetados e resiste muito bem a uma análise de sensibilidade.


