// Os sapatos que saem
de Castelo Branco e
percorrem todo o Planeta
Classic Belmonte Shoes
A Classic Belmonte Shoes trabalha no sector do calçado e está localizada em Belmonte, em Castelo Branco. Foi
constituída em 2015 mas só começou a laborar em 2017. Conta com 21 funcionários e foi criada com o objectivo de
actuar principalmente na exportação, com uma marca própria de calçado de gama média alta. O sócio-gerente António
Ferreira explica que, estando a empresa ainda a dar os primeiros passos, não tem para já uma quantidade de receitas
relevante. O empresário foi para Belmonte inicialmente em busca de mão de obra e depois acabou por avançar com a
criação da empresa. Até ao fim do ano, o gestor terá pronto um pavilhão para o fabrico: “Aí já teremos mais
funcionários, e estaremos a trabalhar a 100 por cento”. Enquanto isso não acontece, a Classic Belmonte Shoes está a
trabalhar numa primeira linha de calçado de conforto e a dar formação aos seus trabalhadores.

o desafio
Porque recorreu a Classic Belmonte Shoes à Yunit? A empresa chegou à nossa consultora através da Caixa Geral de
Depósitos, quando António Ferreira pensou em fazer o investimento e lançar o projecto. A Yunit fez a proposta do
projecto, analisou as intenções do gestor, o onde, o como e todas as características da iniciativa. A ideia da empresa
era criar uma unidade de fabricação de calçado, responsável pelo design, corte, costura, montagem e acabamento. A
Belmonte candidatou vários projectos ao Portugal 2020, e para isso recorreu à ajuda da Yunit. Todos os projectos que
candidatou foram aprovados. “Temos uma boa relação de parceria com a Yunit, que sempre respondeu plenamente às
nossas dúvidas em todas as reuniões que tivemos. Sempre que é necessário entramos em contacto com a Yunit,
dão-nos o apoio de que precisamos e têm trabalhado muito bem connosco. Vamos conversando sobre cada projecto e
recebemos todas as explicações e ajudas de que necessitamos”, afirma António Ferreira.
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O projecto global elaborado em conjunto com a Yunit e candidatado ao
Portugal 2020 inclui investimento produtivo (construção, equipamentos
produtivos e equipamentos de eficiência energética), qualificação (design,
certificação e formação profissional) e internacionalização
(desenvolvimento de marcas e colecções, promoção, prospecção,
presença em feiras, website e loja online). A empresa esta agora à espera
da primeira tranche de financiamento para a construção da unidade fabril,
sendo que em Fevereiro chegou a fatia inicial dos fundos para a aquisição
de máquinas.

“

a solução
O investimento global que a Yunit e a Classic Belmonte Shoes consideraram ser a solução para a concretização
deste projecto foi de 2,3 milhões de euros. Em termos de apoios pedidos ao Portugal 2020, que aceitou a
candidatura de todos os projectos da empresa, estamos a falar de um investimento elegível de 2,2 milhões de
euros, sendo reembolsáveis 1,2 milhões, e tendo 600 mil euros isenção potencial de reembolso. A parte não
reembolsável do incentivo é de 240 mil euros.

os resultados
Com o apoio da Yunit, graças à qual foram aprovados todos os pedidos de financiamento ao Portugal 2020,
a Classic Belmonte Shoes deverá atingir um volume de negócios de 1,7 milhões de euros em 2020. Deverá
chegar, na mesma altura, a um nível de 85% de exportação para Espanha, França, Holanda, Dinamarca,
Estados Unidos, Alemanha, Itália e Brasil. Nessa data deverá contar com 42 colaboradores.
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