SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
Designação do Projeto: VICENTE & COSTA: Modernização da VICENTE & COSTA, valorizando o
Desenvolvimento Regional do Oeste
Código do Projeto: CENTRO-04-3827-FEDER-000752
Objetivo Principal: Programa Operacional Regional do Centro
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: VICENTE & COSTA LDA
Data de Aprovação: 2019-04-16
Data de Início: 23-04-2018
Data de Conclusão: 23-04-2020
Custo Total Elegível: 226.618,15 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: 67 985,45 Euros

ATUALIZAR

Resumo do Projeto:
A candidatura em apreço designada por “Modernização da Vicente & Costa, valorizando o
Desenvolvimento Regional do Oeste”, apresentada pela empresa Vicente e Costa, Lda., tem por
objetivo o incremento da competitividade de uma indústria dedicada à marroquinaria, localizada
na Freguesia da Benedita, Concelho de Alcobaça.
Os principais investimentos consistem na modernização das instalações, na aquisição de
equipamento produtivo, na internacionalização e registo da marca, e no reforço da presença na
Web.
Para além dos investimentos, este projeto prevê a criação líquida de seis postos de trabalho, dois
dos quais com recurso a FSE.

SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
Designação do Projeto: Empreendedorismo SI 2E – CIM OESTE
Código do Projeto: CENTRO-04-3321-FSE-000510
Objetivo Principal: Programa Operacional Regional do Centro
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: VICENTE & COSTA LDA
Data de Aprovação: 2019-04-16
Data de Início: 01-02-2018
Data de Conclusão: 30-09-2018
Custo Total Elegível: 7 720,20 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: 6 562,17 Euros
Resumo do Projeto:
A candidatura em apreço designada por “Modernização da Vicente & Costa, valorizando o
Desenvolvimento Regional do Oeste”, apresentada pela empresa Vicente e Costa, Lda., tem por
objetivo o incremento da competitividade de uma indústria dedicada à marroquinaria, localizada
na Freguesia da Benedita, Concelho de Alcobaça.
Os principais investimentos consistem na modernização das instalações, na aquisição de
equipamento produtivo, na internacionalização e registo da marca, e no reforço da presença na
Web.
Para além dos investimentos, este projeto prevê a criação líquida de seis postos de trabalho, dois
dos quais com recurso a FSE.

SI Inovação Empresarial - Produtiva - COVID-19
Designação do Projeto: VICENTE & COSTA: Inovação para Combate à COVID-19
Código do Projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-049632
Objetivo Principal: Programa Operacional Regional do Centro
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: VICENTE & COSTA LDA
Data de Aprovação: 2020-06-15
Data de Início: 2020-05-18
Data de Conclusão: 2020-11-16
Custo Total Elegível: 130.000,00 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: 104.000,00 Euros
Resumo do Projeto:
A empresa VICENTE & COSTA LDA (conhecida pela sua marca GHUTS) iniciou a sua atividade em
1982 e dedica-se à indústria da marroquinaria, fabricação de pastas escolares e artigos de
viagem de uso pessoal.
O projeto objeto da presente candidatura visa a produção de máscaras de uso comunitário nível
3 com 3 modelos certificados pelo CITEVE:
- MÁSCARA GH193: COVID-19 APROVADO Nº 11869A/2020.
- MÁSCARA GH196: COVID-19 APROVADO Nº 11869D/2020.
- MÁSCARA GH200: COVID-19 APROVADO Nº 11869B/2020.
O plano de investimentos proposto prevê a aquisição de uma máquina de cortar lances (que
efetua o corte do tecido antes do molde), de um balancé tipo «USM», aquisição de uma
impressora de sublimação (estampagem de desenhos dos padrões no papel), prensa de
sublimação (que transfere o padrão do papel para o tecido), 6 máquinas de costura planas e
uma máquina de esfoliar.
Estão ainda previstas certificações de produto, testes e ensaios e a realização de um plano de
marketing.
Os RH da empresa estarão afetos ao projeto da seguinte forma: 1 técnico de sublimação, 2
operadores de corte, 10 operadores de costura, 4 operadores de acabamento e 1 operador de
embalamento e picking.

