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Planos de negócio 
Candidaturas a incentivos ao investimento 

CASE STUDY  INDÚSTRIA 

Projeto Microlime 
O projeto Microlime consistiu na construção de uma nova 

unidade fabril, dotada da mais avançada tecnologia 

existente no ramo, tornando-a uma das mais modernas da 

europa, situada nos terrenos de uma antiga pedreira (e 

adjacentes) no concelho de Ourém. 

A Microlime dedica-se à fabricação de cal viva e cal 

dolomítica e é há décadas um dos principais fornecedores 

da siderurgia nacional. A crescente globalização e a 

estagnação da atividade siderúrgica no país ditaram a 

necessidade de procurar alternativas. Com a realização 

deste projeto, a empresa tornou-se mais competitiva, quer 

no mercado atual, quer em novos mercados, não só por via 

do aumento da capacidade de produção em cerca de 350%, 

mas também pela melhoria da qualidade do produto 

produzido e diversificação da oferta. 

O envolvimento da Valorgest 
A realização deste projeto teve a colaboração da Valorgest, 

desde a sua fase inicial, incluindo as seguintes fases do 

projeto: 

 Análise crítica da sua viabilidade económica e financeira, 

através da elaboração do plano de negócio – 

documento essencial para que os promotores possam 

tomar a sua decisão de investir mais fundamentada, 

estando cientes não só da rentabilidade esperada, mas 

também dos pontos fortes, oportunidades, riscos e as 

ameaças do projeto. 

 Identificação do enquadramento do sistema de 

incentivo e tipologia de investimento mais adequado ao 

projeto.  

 Elaboração da candidatura aos incentivos, incluindo os 

formulários e respetiva documentação de apoio. 

 Acompanhamento do projeto de investimento após 

aprovação da candidatura, controlando a execução do 

mesmo, identificando desvios e elaborando os pedidos 

de reembolso, até ao encerramento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtidos 
O projeto Microlime foi considerado como um dos mais 

ambiciosos projetos a conseguir o apoio dos fundos 

europeus do Portugal 2020. Com início de laboração da 

fábrica previsto para o primeiro semestre de 2017, este 

projeto mereceu a aprovação da candidatura com uma taxa 

de incentivo de 50%, num investimento elegível de cerca de 

11.048 mil euros. 

O controlo e execução do projeto foi também um êxito, 

tendo este sido concluído com sucesso e dentro dos prazos 

estipulados.  

O testemunho dos promotores 
“Uma candidatura a apoios do Portugal 2020 num projeto 

desta envergadura exige um apoio competente e eficiente. 

A Valorgest tem apoiado a Microlime em todo o processo 

desde a elaboração do business plan até à apresentação dos 

pedidos de reembolso. 

Em todas as fases a Valorgest tem mostrado que é mais do 

que um mero prestador de serviços, integra-se na 

problemática da empresa e contribui com soluções para 

resolver as situações que ocorrem.” 

Joaquim Brites Fernandes 

Sobre a Valorgest 
A Valorgest presta serviços na área de assessoria em gestão, 

disponibilizando produtos e serviços que proporcionam aos 

nossos clientes a tomada de decisões mais acertadas. 

Proporcionamos acesso às melhores ferramentas de 

suporte à decisão e a processos de gestão inovadores, 

fundamentais à eficiência e produtividade do seu negócio. 
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