Cofinanciado por:

Designação do projeto | Arvorense - Inovação, Produtividade, Customização e Crescimento
Código do projeto |NORTE-02-0853-FEDER-070636
Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |NORTE
Entidade beneficiária |B & T Arvorense, Lda.
Data de aprovação | 28-01-2021
Data de início | 04-05-2021
Data de conclusão | 03-05-2023
Custo total elegível |1.660.701,52€
Apoio financeiro da União Europeia | 747.315,68 €
Incentivo Reembolsável |373.657,84€
Empréstimo Garantido |373.657,84€

Descrição e Objetivos do Projeto
A B&T ARVORENSE, LDA., constituída a 17-06-1968 é uma empresa de dimensão média, sediada no
concelho de Vila do Conde e que tem como atividade principal a Fabricação de carroçarias, reboques e
semi-reboques.
A empresa inicia a sua atividade em 1968, com o fabrico e comercialização de variados equipamentos
para a área agrícola. Na década de 80, já com uma forte presença no mercado, a empresa alarga o seu
portefólio de produtos, iniciando o fabrico de todo o tipo de carroçarias para veículos de gama baixa e
média tonelagem. A Arvorense depressa se estabelece como líder de mercado, produzindo atualmente
uma vasta gama de produtos que desenvolve e concebe à medida das necessidades e especificidades do
projeto do cliente, produzindo produtos inteiramente customizados, nomeadamente Carroçarias,
Espalhadores de Sal, Pá Limpa Neves, Braços de carga, Gruas, Betoneiras e Plataformas. A empresa
disponibiliza ainda serviços de pós-venda, bem como uma sólida rede de assistência em diferentes países,
onde todas as peças são produzidas e comercializadas a partir da fábrica, que garante a substituição de
peças e/ou conjuntos de peças de acordo com as necessidades.
Com o presente projeto, apresentado sob a designação «Arvorense - Inovação, Produtividade,
Customização e Crescimento» no âmbito da alínea b) do ponto 2 do Aviso 07/SI/2020 a empresa pretende,
seja através da aquisição de novas máquinas e equipamentos tecnologicamente mais avançados, seja
através da construção de um novo pavilhão, aumentar a sua capacidade de resposta ao mercado,
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assegurando em simultâneo um aumento da produtividade, um maior controlo dos elos produtivo,
organizacional e comercial, e, com estes, um aumento do volume de negócios, tanto em mercado nacional
como em mercado externo, assegurando assim que fornece ao cliente, em tempo útil, um produto de
elevada qualidade e durabilidade desenvolvido e concebido pela empresa de acordo com as suas
necessidades específicas.
A Arvorense tem como objetivo, continuar a apostar na sofisticação tecnológica, no reforço da capacidade
de desenvolvimento de soluções customizadas e inovadoras, na divulgação da marca Arvorense e na
implementação, numa ótica de melhoria contínua, de procedimentos e sistemas de monitorização e
controlo dos processos core da empresa, criando e entregando valor ao mercado e ao cliente,
solidificando assim a sua posição de líder no mercado nacional e reforçando o seu posicionamento em
mercado nacional, concorrendo este projeto e o investimento nele constante para a concretização dos
seguintes objetivos estratégicos:
Aumentar a Intensidade de Exportações;
Aumentar o volume de negócios;
Alargar a gama de produtos;

