
  
 

 

 
  
 

 

 
 

Designação do projeto | Implementação de Capacidade Jumbo de Elevada Eficiência na Produção de 

Vidro Duplo Vocacionado a n-ZEB 

Código do Projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-042994 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | VIDROS CEREJO LDA 

Data de aprovação | 22/07/2019 

Data de início | 03/08/2018 

Data de conclusão | 02/08/2020 

Custo total elegível | 2.768.269,83 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.522.548,40 EUR 

Síntese do Projeto:  

A VIDROS CEREJO LDA é uma empresa constituída em 1997, sediada na freguesia e concelho da 

Batalha, que iniciou a sua atividade numa unidade fabril de pequenas dimensões dedicada à 

transformação e comercialização de vidro plano e produção de vidro duplo.  Alicerça a sua 

atividade na produção de vidro duplo, transformação de vidro plano e produtos afins em que o 

mercado alvo é, essencialmente, a construção civil, serralharias, remodelações de obras, 

indústria imobiliária e habitação. 

A Vidros Cerejo tem evoluído substancialmente pelo alargamento dos seus produtos e 

cumprimento das especificações da Marcação CE definidas para unidades de vidro isolantes, 

assim como dispondo de licença para utilização da marca registada SGG CLIMALIT, marca líder 

de vidro duplo em Portugal, que consiste num vidro isolante composto por 2 ou mais vidros, 

incluindo de baixa emissividade (SGG PLANITHERM, SGG PLANISTAR, SGG COOLLITE K ou SKN) e 

um perfil intercalar, preenchido com um desidratante que impede a entrada de humidade na 

caixa-de-ar. 



  
 

 

 
  
 

 

Com o atual projeto, a empresa pretende efetuar o alargamento dimensional dos seus produtos 

em vidro duplo, i.e., dimensões Jumbo vocacionadas a novos nichos da construção e 

arquitetura. 

De acordo com referido em candidatura, o presente projeto de investimento designado de 

«Implementação de Capacidade Jumbo de Elevada Eficiência na Produção de Vidro Duplo 

Vocacionado a n-ZEB», com enquadramento proposto na Tipologia b) Aumento da capacidade 

de um estabelecimento já existente, visa a evolução processual da Vidros Cerejo a um nível i4.0, 

que permita o alargamento dimensional e geométrico da capacidade instalada no corte e 

lapidagem de vidro duplo para a qualificação e a potencialização do caráter 

internacionalizável de soluções Bundling para sistemas solares passivos da construção sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
  
 

 

 
 

Designação do projeto | Capacitação em Técnicas de Internacionalização Potenciadoras da 

Capacidade Jumbo de Elevada Eficiência na Produção de Vidro Duplo Vocacionado a n-ZEB 

Código do Projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-041441 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | VIDROS CEREJO LDA 

Data de aprovação | 24/09/2019 

Data de início | 03/10/2018 

Data de conclusão | 02/10/2020 

Custo total elegível | 186.660,27 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 74.547,12 EUR 

Síntese do Projeto:  

A VIDROS CEREJO LDA foi constituída em 1997 e está sedeada no Concelho da Batalha. A 

atividade da empresa consiste na produção de vidro duplo, transformação de vidro plano e 

produtos afins, nomeadamente nos segmentos da construção civil, serralharias, remodelações 

de obras, indústria imobiliária e habitação. 

O Projeto de Investimento apresenta como objetivos: Aumentar Volume Negócios em 42% entre 

2017-2021; apresentação de Rácio de vendas internacionais superior a 36% no pós-projeto; 

Criação de 6 postos de trabalho. 

O Projeto de Investimento inclui ações com: Reforço de Práticas Comerciais; Rebranding; 

Certificação de Forte Valorização Internacional; Participação em Feiras Internacionais; Ações de 

Prospeção Internacional. 

No ano pré-projeto (2017), o volume de negócios é de 3.534.180,94 Euros e o volume de vendas 

diretas ao exterior é de 9.280,15 Euros. No ano pós-projeto (2021), o volume de negócios 

perspetivado é de 5.015.546,45 Euros e o volume de vendas diretas ao exterior é de 1.554.819,40 

Euros (intensidade de exportação de 31,00%). 


