Designação do projeto | ERIUS SECRETS
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-002391
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Érius – Têxteis, S.A.

Data de aprovação | 02/09/2015
Data de início | 01/07/2015
Data de conclusão | 30/06/2017
Custo total elegível | 314.294,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 141.432,30 €

Com o presente projeto designado por “ERIUS SECRETS”, a empresa pretende investir nas
áreas de organização e marketing com novas Tecnologias de Informação completamente
interligadas e ligadas à web, implementando assim um novo sistema Business Intelligence e
um conjunto de módulos que irão ligar os três estabelecimentos otimizando a gestão
operacional, a inovação na conceção e design das coleções e contratando dois técnicos
altamente qualificados. Isto permitirá a gestão de uma cadeia de valor integrado, como é
exigido pelos clientes, para quem o sigilo e o evitar a subcontratação é fundamental.
O projeto de qualificação é parte do plano de crescimento estratégico da empresa, assente
em três pilares:
•

Inovação produtiva

•

Qualificação

•

Internacionalização

Estes três pilares são indissociáveis. Só com o aumento e melhoria da capacidade produtiva
apoiada na integração vertical e nos 3 estabelecimentos, com forte melhoria e inovação
tecnológica, e a forte aposta na qualificação das pessoas, da gestão, dos equipamentos e dos
processos, permite avançar de modo sustentado para um reforço ainda maior da
internacionalização.
O projeto de QUALIFICAÇÃO está em linha com os objetivos a atingir, que passam pelo
crescimento de vendas acima dos 50%, aumentando o nível das exportações e conseguindo

entrar em novos mercado internacionais. Para tal importa melhorar as capacidades de
resposta em amostragem e design de coleções, melhorar de forma palpável a comunicação
externa e a presença internacional, introduzir novos mecanismos de gestão e organização,
conciliar uma gestão eficaz e eficiente das três unidades, a integração de novas tecnologias
no portefólio de produtos/serviços da empresa e a manutenção dos níveis de satisfação dos
colaboradores.

