Designação do projeto | Posicionar internacionalmente e de modo diferenciado o projeto empresarial da Heto.
Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-025332
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | HETO - Manufacturing Technologies, S.A.
Data de aprovação| 2017-07-07
Data de início| 2017-02-01
Data de conclusão| 2019-01-31
Custo total elegível| 344.660,45
Apoio financeiro da União Europeia | 157.811,49

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Objetivos/Atividades:
- Presença inaugural em feiras internacionais: EMO; IMTEX em 2018 e 2019, TECMA; BIEMH; BI-UM;
- CRM - Salesforce e PC’s novos; RH para a área comercial externa, formação, estudo económico e TOC;
- Ações de Prospeção em cinco dos seis novos mercados;
- Website multilingue e SEO;
- Certificação ISO 9001 Marcação CE das máquinas;
- Catálogos eletrónicos e em papel e vídeos promocionais e manuais multilingues;
- Publicidade em revistas internacionais de referência;
- Missões/prospeções invertidas;
- Conceção de logomarca e registo a nível internacional.

Resultados Esperados/Atingidos:
- Valor das exportações no volume de Negócios: 65,22%.

Dezembro 2017

Designação do projeto | Posicionar internacionalmente e de modo diferenciado o projeto empresarial da Heto.
Código do projeto | NORTE-01-0247-FEDER-024129
Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | HETO - Manufacturing Technologies, S.A.
Data de aprovação| 2018-08-03
Data de início| 2018-01-01
Data de conclusão| 2019-12-31
Custo total elegível| 539.470,38€
Apoio financeiro da União Europeia | 309.625,27€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Objetivos/Atividades:
- Realizar investigação industrial que permita adquirir, criar e aplicar conhecimento que viabilize o desenvolvimento
de um protótipo de máquina do tipo Computer Numeric Control (CNC) para otimização do processo produtivo no sector
do fabrico de moldes metálicos;
- Alcance de uma intensidade de exportação no ano cruzeiro de 96,4%, e entrada qualificada no setor dos moldes
internacional em 4 dos principais mercados no setor dos moldes e na importação de máquinas ferramenta: México,
China, India e Alemanha (incluídos no top 10mundial);
- Entrada qualificada e especializada no setor dos moldes, tendo por base o nível de
competências dos recursos humanos da Heto, que pretende contratar 7 novos
RH altamente qualificados no âmbito deste projeto a atingir os 9 colaboradores
no ano pós-projeto.
- Capacitação da I&DT, produtiva e comercial e de inovação dos produtos da
empresa, que viabiliza a sua sustentabilidade futura, que permitam um alcance
de 2.021.688 euros de volume de negócios e 1.262.515 euros de VAB.

Resultados Esperados/Atingidos:
Índice P - Investimento em I&D no Valor Acrescentado Bruto (VAB): 41,81%.
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