
 

 

 
 

 

Designação do projeto |+CO3SO Emprego Urbano - ADICES 

 
Código do projeto |CENTRO-05-4740-FSE-001045 

 
Objetivo principal | Reforçar a abordagem territorializada da intervenção social com base 
em estratégias locais de desenvolvimento, assentes em parcerias locais 
 
Região de intervenção |CENTRO 

 
Entidade beneficiária |ALBIPACK - SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE EMBALAGEM LDA 

 
Data da aprovação |03-03-2021 
 

Data de início | 01-06-2021 

 
Data de conclusão | 31-12-2023 

 
Custo total elegível |104.633,16€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 88.938,19 € 
 

Apoio financeiro Público Nacional | 15.694,97 € 
 
Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados 
 
Com estes investimentos, em maiores instalações, um maior número e modernização 
equipamentos e uma aposta no número de colaboradores nas equipas a ALBIPACK prevê 
reforçar a sua posição no mercado nacional que tem vindo a ser de crescimento 
consolidado ao longo dos anos, com uma clara aposta no mercado internacional. Esta 
aposta iniciar-se-á pelo mercado espanhol onde a Empresa tem já a estratégia de 
penetração completamente delineada para abordar o referido mercado. Aposta esta 
incursão, a Empresa irá procurar a conquista de mercado em países que se mostrem 
relevantes aquando das abordagens e análises de mercado. 



Designação do projeto |ALBIPACK - Adaptação da atividade e instalações à nova realidade
- COVID 19

Código do projeto |CENTRO-02-08B9-FEDER-070331

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção |CENTRO

Entidade beneficiária |ALBIPACK - SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE EMBALAGEM LDA

Data da aprovação |03-07-2020

Data de início | 01-06-2020

Data de conclusão | 30-11-2020

Custo total elegível |18.838,21€

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 9.419,11€

Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados

Adaptação dos espaços da Albipack - Sistemas e Tecnologias de Embalagem Lda, para 
assegurar e promover a segurança e proteção de todos utilizadores que usufruam das 
suas instalações, sendo eles clientes ou funcionários, contribuindo, assim, para o combate
à atual situação pandémica do COVID-19.



Designação do projeto | Estratégia de Penetração no Mercado da Economia 
Digital
Código do projecto | CENTRO-02-0853-FEDER-035912
Objetivo principal| Identificar, promover e implementar uma estratégia
tecnológica, com vista à melhoria da nossa competitividade, alinhada com os 
princípios da Indústria 4.0.
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária |Albipack, Lda.

Data de aprovação | 2018-03-07
Data de início | 2018-04-25
Data de conclusão | 2019-03-26
Custo total elegível |10.000€
Apoio financeiro da União Europeia |7.500€ - Incentivo FEDER 

Com o actual projecto a empresa desenvolveu um
estudo de implementação para uma estratégia de
comunicação online tendo por base um novo website
e a promoção online junto do mercado, valorizando a
componente digital da estratégia comercial e de
marketing da empresa. Algumas ferramentas de
comunicação online já se encontram operacionais,
como consequência do estudo.


