
Designação do projeto || Aumento da Capacidade de Produção de 
Soluções BFLUID, com processos 4.0 e forte vocação exportadora 
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-053509

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção |Norte

Entidade beneficiária | BARBOFLEX - TUBOS FLEXÍVEIS E TERMINAIS 
LDA

Data de aprovação | 28-01-2021
Data de início | 05-01-2021
Data de conclusão | 04-01-2023
Custo total elegível | 246.463,29 Euros 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 55.454,24 Euros 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Com o presente projeto a Barboflex pretende dotar a empresa de 
uma maior capacidade produtiva assim exigida pelo mercado. A 
tecnologia a introduzir no âmbito deste projeto irá permitir à 
empresa resolver alguns problemas no processo produtivo, 
contribuindo para uma maior eficiência e para o aumento do leque 
de produtos produzidos. Além disto, pretende-se atingir no ano pós-
projeto um VAB de 2.371.293,17€, um VN de 7.756.331,60€ e a 
criação de 12 postos de trabalho qualificados.



Designação do projeto | Reforço do Processo de Internacionalização com 
marca própria e soluções inovadoras

Código do projeto |NORTE-02-0752-FEDER-049742

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

Região de intervenção |Norte

Entidade beneficiária |BARBOFLEX - TUBOS FLEXÍVEIS E TERMINAIS LDA

Data de aprovação | 23-12-2020

Data de início | 15-06-2020

Data de conclusão | 14-06-2022

Custo total elegível |259.165,62 Euros

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 116.624,53 Euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

O projeto delineado pela empresa tem como propósito consolidar a 
presença da empresa nos mercados internacionais em que já se encontra e 
ainda, penetrar em novos mercados. Para tal, estão delineados um conjunto 
de investimentos relacionados com a participação em feiras, realização de 
ações de prospeção, desenvolvimento de estratégias de marketing, 
presença web, entre outros investimentos que possibilitam o alcance de 
vantagens competitivas para a empresa. Assim, espera-se alcançar um 
volume de negócios de 7.529.054,79€., representado a intensidade das 
exportações cerca de 35,99%.


