Ficha de Projeto
CENTRO-02-0752-FEDER-043599






Designação do Projeto: Projeto de internacionalização da HEN alicerçado em
produto inovador: luminária LED para as vias públicas, made in Portugal
Código do Projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-043599
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção: Centro
Entidade Beneficiária: HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA







Data de Aprovação: 2019-07-15
Data de Início: 2019-03-01
Data de Conclusão 2021-02-28
Custo Total Elegível 583.840,00
Apoio Financeiro da UE: FEDER - 262.728,00

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados
A HEN definiu o presente projeto de investimento tendo em vista a capacitação no âmbito
da internacionalização e responder, entre outros, aos seguintes objetivos de (i) expansão
internacional da atividade, (ii) aumento progressivo do peso da atividade de fabricação, (iii)
a constante inovação, através de métodos eficientes de I&D, (iv) ser um dos líderes
tecnológicos do seu setor e (v) manter-se como player fundamental no desígnio da
sustentabilidade ambiental.
Como resultado deste projeto, a empresa espera alcançar um volume de negócios
internacional de 3.057.151,54€ no pós-projeto.
Na presente data o projeto encontra-se em execução, com uma taxa de despesas
apresentadas de 18,68%.

Ficha de Projeto
CENTRO-02-0853-FEDER-039649







Designação do Projeto: Criação de fábrica inovadora em Portugal para produção
de focos de iluminação pública LED
Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-039649
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: Inovação produtiva
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: Centro
Entidade Beneficiária: HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA







Data de Aprovação: 2018-10-29
Data de Início: 2018-10-01
Data de Conclusão 2020-09-30
Custo Total Elegível 1.693.230,76
Apoio Financeiro da UE: FEDER - 1.185.261,53

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados
Com este projeto a HEN pretende iniciar a fabricação de luminárias LED para as vias
públicas, com ou sem telegestão (iluminação pública conetada). Para tal, a empresa
pretende investir na construção de um estabelecimento fabril, em equipamentos produtivos
e equipamentos de laboratório e incorrer em outros custos para a sua capacitação nos
mercados nacionais e internacionais.
Prevê alcançar no pós-projeto um volume de negócios internacional de 3 milhões de euros
correspondente a uma intensidade exportadora de 20%, com vendas de produtos
(luminárias LED para as vias públicas) para os seguintes mercados: Espanha, Itália e
França.
Como resultado deste projeto a empresa pretende atingir, em 2022, um volume de negócios
de 15.326.721,18 € e um Valor Acrescentado Bruto de 3.016.377,74 €. A empresa pretende
ainda aumentar para 15 os seus postos de trabalho qualificados (nível de qualificação 6 ou
superior).
Na presente data o projeto encontra-se em execução, com uma taxa de despesas
apresentadas de 18,44%.

