
Designação do projeto | Inovação na produção de barcos de recreio motorizados em fibra 
(PRFV - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) incorporando novas tecnologias no processo e 
modelo de negócio.

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-113378

Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção | Vila Nova de Cerveira

Entidade beneficiária | Estaleiros do Atlântico, Lda.

Data de aprovação | 05-07-2021

Data de início | 01-01-2021

Data de conclusão | 31-12-2022

Custo total elegível | 370.377,03 euros

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 129.596,96 euros

A Estaleiros do Atlântico iniciou a sua atividade em 1996 em Vila Nova de Cerveira com o impulso de
profissionais com larga experiência no setor náutico. A empresa fabrica barcos de recreio motorizados em
fibra (PRFV - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), com comprimentos que variam de 6 a 14 metros.
Fabrica com a marca própria STARFISHER e em private label.

Com o projeto pretende-se diminuir de forma gradual a percentagem de «Hand-Lay-Up», introduzindo
tecnologia de laminação em vácuo e em molde fechado; com melhor nível de acabamento e um menor
impacto ambiental.  Assim, na área produtiva, será efetuado um significativo upgrade tecnológico em
termos  de  equipamento  de  suporte  ao  fabrico  e  acabamento  das  peças,  apostando  numa  maior
standardização das mesmas.

Objetivos: 

1. Inovar na oferta de produtos e serviços de suporte

2. Aumentar VN e Exportações / Entrada em novos mercados

3. Aumentar rentabilidade

_Garantir níveis adequados de rentabilidade do negócio (EBITDA > 12%)

_Intensificar a especialização e integração de produtos e serviços, no sentido de maior valor acrescentado
(rácio VAB/VBP > 40%);

4. Garantir capacidade de resposta rápida

5. Melhorar processos e tecnologias operacionais



Atividades:

1. Infraestruturas / sistemas industriais para o fabrico embarcações de recreio em fibra (PRFV - Plástico 
Reforçado com Fibra de Vidro)

2. Integração avançada de sistemas de informação e produção (i4.0)

3. Plataforma e-commerce / Portal do Cliente

Resultados esperados (em 2024):

- Atingir um Volume de Negócios de 4,6 milhões de euros;

- Atingir um Valor Acrescentado Bruto de 1,86 milhões de euros;

- Exportar acima de 80% da produção;

- Criação de 27 novos postos de trabalho, com 3 altamente qualificados;


