
 

 

 

Designação do Projeto| Projetos locais de empreendedorismo - apoio à criação de 

emprego e ao investimento (PDCT/II) SI2E 

Código do projecto| NORTE-06-3827-FEDER-000158 e NORTE-06-3321-FSE-000132 

Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar 

a mobilidade laboral 

Região de intervenção| Norte 

Entidade beneficiária| MagicPrinter – Indústria Gráfica, Lda.  

Data de aprovação| 31-01-2019 

 

NORTE-06-3827-FEDER-000158 NORTE-06-3321-FSE-000132 
Data de início 01-12-2018 Data de início 01-01-2019 

Data de conclusão 30-05-2020 Data de conclusão 30-06-2019 

Custo total elegível 162.397,54€ Custo total elegível 14.797,05€ 

Apoio financeiro da União 

Europeia 

64.959,02€ Apoio financeiro da União 

Europeia 

12.577,49€ 

 Apoio financeiro público 

nacional/regional 

2.219,56€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O principal objetivo da MagicPrinter – Indústria Gráfica, Lda. com este projeto é modernizar 

a empresa, através da criação de postos de trabalho e aquisição de bens, entre eles máquinas 

capazes de automatizar o processo de embalamento. Assim, a empresa pretende apostar em 

trabalhadores qualificados para a parte de criação de design e comunicação, e trabalhadores 

eficientes e experientes para o setor produtivo.  

Assim, com estas melhorias, a empresa irá de encontro ao principal objetivo estratégico: 

garantir produtos e serviços adequados às expetativas dos clientes e proporcionar a sua 

completa satisfação. 

Além disso, a empresa pretende acompanhar a evolução do mercado, através da aquisição 

de equipamentos e outros, capazes de aumentar o nível de produtividade e eficiência, além 

de contribuir para a preservação ambiental.  



 

Designação do Projeto| PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do projecto| NORTE-02-0752-FEDER-043641 

Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das PMEs 

Região de intervenção| Norte 

Entidade beneficiária| MagicPrinter – Indústria Gráfica, Lda.  

 

Data de aprovação| 06-08-2019 

Data de início| 01-11-2019 

Data de conclusão| 31-10-2021 

Custo total elegível| 412.187,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER – 185.484,38€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Constituída em 2013, a MagicPrinter - Indústria Gráfica, Lda. é uma empresa cujo 

negócio se desenvolve em torno de atividades de tipografia moderna e encadernação. 

O foco principal da sua atividade é a impressão, estampagem, serigrafia, 

encadernação, preparação e composição da imagem e logótipos, para além da 

impressão digital, produtos publicitários e serviços comerciais.  

Sendo uma empresa que historicamente não exporta, a MagicPrinter pretende iniciar 

o seu processo de internacionalização aumentando a quota de mercado, expandido a 

sua atividade e o número de clientes, além de divulgar a sua imagem/marca em novos 

mercados.  


