
Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS - INTERNACIONALIZAÇÃO
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-043766 
Objetivo principal| OT 3 – REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção | CENTRO – PT16G VISEU DÃO-LAFÕES
Entidade beneficiária | CARBON REAM, LDA

Data de aprovação | 15-07-2019
Data de início | 20-01-2020 
Data de conclusão | 18-01-2023
Custo total elegível | 308.520,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 138.834,00 EUR

A CARBON TEAM, LDA é uma empresa do setor da Indústria, que tem como atividade principal a
produção de quadros em fibra de carbono para bicicletas comuns/estrada, BTT e elétricas.
Definiu o presente projeto de investimento tendo em vista iniciar o seu processo de
internacionalização.
Os objetivos estratégicos da CARBON TEAM, LDA passam pela criação da capacidade industrial
da empresa, através da inovação e melhoria dos processos, custos competitivos, modernização
tecnológica e lançamento de novos produtos para o mercado, promovendo e garantindo o
máximo de qualidade, mas também pela criação de capacidades especificas ao nível da inovação
e desenvolvimento tecnológico de produtos, com implementação de equipamentos evoluídos e
de RH qualificados.
Prevê com a implementação deste projeto atingir uma taxa de exportação de 66% da sua
produção. O presente projeto prevê a realização de diversas ações de prospeção e captação de
novos clientes, a participação em feiras internacionais, reforço da sua equipa comercial e de
marketing a implementação de novas técnicas de marketing.

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos



Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-043126
Objetivo principal| OT 3 – REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção | CENTRO – PT16G VISEU DÃO-LAFÕES
Entidade beneficiária | CARBON TEAM, LDA

Data de aprovação |22-05-2019
Data de início | 06-06-2019 
Data de conclusão | 31-03-2022
Custo total elegível | 7.344.284,69 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 2.754.106,76 EUR

O presente projeto visa a criação de uma unidade fabril que produzirá em Portugal quadros de
bicicleta em fibra de carbono, destinadas à indústria de montagem/produção de bicicletas
BTT/Estrada e elétricas. Será uma das primeira empresas a utilizar a fibra de carbono
extensivamente nos seus quadros de bicicleta, industrializando e produzindo de forma autónoma
e robotizada estes produtos.
A produção destes componentes de bicicleta colmatará a insuficiência que se sente na Europa,
devido à dependência dos produtores asiáticos e que neste momento não conseguem satisfazer a
procura sentida a nível europeu.
A Carbon Team, Lda com a implementação deste projeto pretende atingir uma taxa de
exportação de 66% da sua produção, para países europeus.
A empresa prevê a criação de 120 postos de trabalho, sendo que a criação liquida de emprego
altamente qualificado poderá atingir os 15 postos de trabalho.

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


