
 

 

Projeto | 003276 

Código da Operação | NORTE-02-0853-FEDER-003276  

Designação do Projeto | Inova Bex 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Porto 

Data de aprovação | 14-08-2015 

Data de início |24-08-2015 

Data de conclusão |23-08-2016 

Investimento Elegível | 20.000,00€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 15.000,00€ 

 

A Sociedade Bex-Higiene - Representação e Distribuição Higiene E Limpeza Lda., com 

morada em Rua Manuel Pinto de Azevedo, n.º567, Armazém 4, no concelho e distrito 

do Porto, detentora do NIF 504068512, encontra-se habilitada a desenvolver atividade 

sob o CAE 47750 - Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene, em 

estabelecimentos especializados. 

A atividade desenvolvida pela empresa foca-se no comércio de produtos de higiene 

profissional, estando a ponderar o crescimento e expansão da sua atividade. 

O presente projeto pretende contratar serviços de consultoria de modo a melhorar 

alguns aspetos considerados fundamentais para a sua estratégia de negócio através da 

criação de um plano global e estratégico, que dará resposta à modernização dos 

sistemas de informação e suporte ao negócio da empresa. 

Como tal, o âmbito do projeto é na área de inovação organizacional e gestão. 



Através da atribuição do incentivo a empresa pretende ter uma forte presença nas novas 

tecnologias de informação; Alargar o número de potenciais clientes alcançados e 

serviços prestados pela empresa; melhorar a descrição da natureza do seu negócio e 

salientar os eixos competitivos do mesmo; incrementar o relacionamento com o cliente 

dando à empresa por uma maior sensibilidade das necessidades do mesmo, o que vai 

permitir satisfazer melhor o cliente e também poder disponibilizar novos produtos, 

inovadores e adequado às necessidades dos clientes. Os resultados esperados com a 

implementação deste projeto são: 

- Criação de um Balanced ScoreCard; 

- Implementação de um ERP melhorada e ajustada às necessidades da empresa; 

- Melhor Gestão Documental e da Informação; 

- Aumento da eficiência e utilização de estratégias eficazes visto a empresa se encontrar 

apta a nível da gestão estratégica. 


