Designação do projeto: Inovação e aumento da capacidade produtiva da Frisalgados
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-039200
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: FRISALGADOS - FABRICO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Data de aprovação: 30-05-2018
Data de início: 01-08-2018
Data de conclusão: 31-03-2020
Custo total elegível: 2.359.022,38€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 1.415.413,43€

Objetivos:
A FRISALGADOS - Fabrico e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda, foi constituída e
iniciou a sua atividade em Janeiro de 2007 com a atividade de comercialização de
produtos de pastelaria doce e salgada ultracongelada.
Atualmente é uma empresa especializada no fabrico e comércio de produtos
alimentares congelados, nomeadamente produtos de pastelaria e salgados.
No atual formato de negócio, a Frisalgados realiza também alguma revenda, por não
ter instalações capazes de suportar alguns tipos de fabricos como é o caso de
processos de fabrico que impliquem cozedura.
Os principais produtos que a FRISALGADOS fabrica e comercializa, subdividem-se em
dois tipos de produtos:
- Pastelaria Doce congelada (pastéis, pastel de nata, bolo de arroz, mil folhas, tigeladas,
croissant, queques, queijadas, etc.).
- Pastelaria Salgada congelada (folhados mistos, pão com salsichas, rissóis, pataniscas,
chamuças, panados de carne, croquetes, etc.).
O presente projeto tem enquadramento proposto na Tipologia b) Aumento da
capacidade de um estabelecimento já existente, uma vez que se encontra com a sua

capacidade produtiva esgotada, o que não permite o aumento de produção, bem
como não permite o aumento da gama de produtos de forma a diminuir a revenda.
Assim, pretendem efetuar obras de ampliação do espaço para aumentar a área
produtiva, adquirir novas máquinas tecnologicamente evoluídas para a produção de
pastel de nata de forma automatizada, equipamentos para a produção dos produtos
comercializados através de revenda e aumentar a qualidade e redução de custos de
produção.
A Frisalgados tem a sua sede e unidade produtiva na freguesia e concelho de Tábua,
tratando-se assim, de um município abrangido pela área geográfica correspondente ao
presente Aviso.

Designação do projeto: Reforçar a exportação através da inovação em marketing e
organizacional.
Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-043595
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: FRISALGADOS - FABRICO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Data de aprovação: 12-07-2019
Data de início: 04-03-2019
Data de conclusão: 03-03-2023
Custo total elegível: 123.718,00€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 55.673,10€

Objetivos:
A FRISALGADOS - Fabrico e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda, foi constituída e
iniciou a sua atividade em Janeiro de 2007 com a atividade de comercialização de
produtos de pastelaria doce e salgada ultracongelada.
Atualmente é uma empresa especializada no fabrico e comércio de produtos
alimentares congelados, nomeadamente produtos de pastelaria e salgados.
Através da prossecução do presente projeto de investimento, A Frisalgados visa
responder, entre outros, aos seguintes objetivos :
(i)

reforço da presença em mercados externos;

(ii)

aumentar margens de comercialização;

(iii)

aumentar as vendas para os mercados externos;

(iv)

obter certificação alimentar;

(v)

desenvolver o e-commerce e imagem digital;

(vi)

criação de postos de trabalho;

(vii)

aumentar a capacidade produtiva e automatizar processos.

Deste modo, a Empresa espera alcançar um volume de negócios internacional de EUR
1.000.785,02, no pós-projeto.

Designação do projeto: Automatização de processos e aumento de capacidade
produtiva.
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-113521
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: FRISALGADOS - FABRICO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Data de aprovação: 20-08-2021
Data de início: 01-03-2021
Data de conclusão: 14-06-2022
Custo total elegível: 794.585,75€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 238.375,73€

Objetivos:
A FRISALGADOS - Fabrico e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda, foi constituída e
iniciou a sua atividade em Janeiro de 2007 com a atividade de comercialização de
produtos de pastelaria doce e salgada ultracongelada.
Atualmente é uma empresa especializada no fabrico e comércio de produtos
alimentares congelados, nomeadamente produtos de pastelaria e salgados.
Pretendemos minimizar o mais possível o impacto da Covid-19 na nossa estrutura da
nossa empresa. Criando uma empresa mais versátil, mais capacitada, mais inovadora e
mais competitiva, resultado dos investimentos desta candidatura, será garantidamente
menos doloroso o processo de recuperação da nossa operação.
Pretendemos:
- Processo produtivo inovador;
- Redução de mão-de-obra utilizada, tornando a empresa mais competitiva no
mercado global;
- Aumento da capacidade produtiva e da eficiência energética;
- Melhoria da qualidade dos produtos fabricados e aumentar a data de validade;

- Permitir a conclusão do processo de certificação IFS que permitirá evoluir nos
negócios atualmente existentes com a grande distribuição internacional que têm este
ponto como condição absoluta;
- Aumentar as vendas nos mercados alvo em novos segmentos de mercado.

