Designação do projeto: A FOBRIC procura a qualificação competitiva, o posicionamento distinto
nas áreas críticas de negócio, assim como a constituição de uma capacidade de desenvolvimento
e engenharia de produtos, processos e serviços de elevada qualidade e alto valor acrescentado
para os mercados internacionais.
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-033149
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas. Reforçar a
investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Região de intervenção: Centro
En6dade beneficiária: Fobric, Lda
Data de aprovação: 2018-03-19
Data de início: 2017-07-01
Data de conclusão: 2019-06-30
Custo total elegível: € 161.181,63
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 72.531,73
Apoio financeiro público nacional/regional : Não aplicável
Atividades e resultados atingidos (até 30/09/2019)
a) Criação e alargamento de capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos e serviços;
b) Criação e registo de marcas;
c) Recurso a ferramentas sofisticadas com vista à inserção
na Economia Digital;
d) Recurso a ferramentas sofisticadas com vista à
implementação de novas práticas organizacionais e de
gestão, reforçando a competitividade da empresa.
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Designação do projeto: Aposta em fatores imateriais que possibilitem uma efetiva
internacionalização da empresa, aproximando-se dos grandes clientes mundiais da Indústria
Automóvel, nomeadamente nos mercados Alemão, Francês, Italiano, Espanhol e Marroquino.
Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-043586
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME.
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: Fobric, Lda
Data de aprovação: 2019-07-15
Data de início: 2019-10-01
Data de conclusão: 2021-09-30
Custo total elegível: € 158.792,60
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 71.456,67
Apoio financeiro público nacional/regional : Não aplicável
Atividades previstas
a) Aumentar o grau de satisfação dos clientes e conformidade c/ normas internacionais da indústria
automóvel;
b) Implementar meios/tecnologia que assegurem uma diferenciadora capacidade de conceção,
desenvolvimento e engenharia de soluções únicas, de alta qualidade e valor acrescentado;
c) Alcançar posicionamento distinto na cadeia de valor, procurando sempre alargar este
posicionamento até à conquista da posição de fornecedor de excelência TIER 2 e TIER 1 no mercado
externo;
d) Estratégia de marketing diferenciada à escala internacional, para promoção, modernização e
adaptação ao mundo digital, enquanto first-mover;
e) Construir uma imagem forte e credível, associada a inovação, qualidade e engenharia
diferenciadora, através da implementação de importantes certificações (IATF 16949:2016).
f) Fomentar a empregabilidade e apostar na formação e qualificação dos seus Recursos Humanos.
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