Designação do projeto | Sojagurte - Inovação de Produto
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-018247
Objetivo principal | Introduzir no mercado “iogurtes” vegetais com características muito diferentes
as que os concorrentes apresentam no mercado.
Região de intervenção | Centro

Data de aprovação | 2016-09-14
Data de início | 2016-04-01
Data de conclusão | 2018-03-31
Custo total elegível |1.124.034,80 EUR
FSE – 19.520,88 EUR

A Nutre com o presente projeto de investimento, visa:
- Aumento da Capacidade instalada;
- Aumentos de produtividade;
- Redução de desperdícios das linhas produtivas;
- Diminuição de tempos de produção;

Designação do projeto | Bebidas Vegetais à base de Cereais, de Frutos Secos e de Fruta
– Inovação de Produto
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-033456
Objetivo principal | Apostar numa nova gama de produtos
Região de intervenção | Centro

Data de aprovação | 29-01-2018
Data de início | 06-01-2018
Data de conclusão | 05-01-2020
Custo total elegível | 1.999.869,21 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 999.934,61 EUR

A Nutre com o presente projeto de investimento, visa:
- Alargar a capacidade produtiva nas bebidas de origem vegetal;
- Novo processo produtivo enzimático de bebidas vegetais a partir do grão com utilização de enzimas;
- Satisfazer as pretensões dos clientes com bebidas de origem vegetal;
- Intensificação da responsabilidade ambiental;
- Valorização dos produtos agrícolas nacionais.

Designação do projeto | NUTRE - Internacionalização Saudável
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-020295
Objetivo principal | Prospeção e presença em mercados internacionais (Prospeção e captação
de novos clientes)
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

Data de aprovação | 2016-09-14
Data de início | 2016-06-01Data de conclusão | 2019-05-31
Custo total elegível | 962.950,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 417.577,00 EUR
FSE – 21.000,00 EUR

A Nutre com o presente projeto de investimento, visa:
Tornar-se uma referência mundial de excelência em produtos à base de soja
Garantir uma presença consolidada dos seus produtos nos mercados internacionais
Cultivar uma imagem de diferenciação, qualidade e excelência nos produtos
oferecidos
- Dotar a empresa das competências necessárias para se tornar mais competitiva e
vingar internacionalmente

