Designação do Projeto | CAROB WORLD_TENTAÇÕES DO MEDITERRÂNEO
Código do Projeto | ALG-02-0853-FEDER-029983
Objetivo Principal | REFORÇAR A COMPETITIVIDADES DAS PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS
Região de Intervenção | ALGARVE
Entidade Beneficiária | CAROB WORLD PORTUGAL, LDA
Data de Aprovação | 2018-01-11
Data de Início | 2018-01-16
Data de Conclusão | 2020-01-15
Custo Total Elegível | 687.754,87€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 343.877,44€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
Com a realização do presente investimento, a empresa pretende criar uma
unidade industrial para fabrico de produtos à base de alfarroba, nomeadamente
tabletes de alfarroba, sem glúten, com versões com e/ou sem leite e sem cacau,
e cremes de alfarroba e amêndoa.
Para atingir o objetivo desejado, a empresa prevê realizar obras de adaptação
nas novas instalações, adquirir novas linhas de produção incorporando diversos
equipamentos e criação de um laboratório.

Designação do Projeto | Carob World _ Qualificação
Código do Projeto | ALG-02-0853-FEDER-032696
Objetivo Principal | Reforçar a competitividades das pequenas e médias
empresas.
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | CAROB WORLD PORTUGAL, LDA
Data de Aprovação | 2017-11-20
Data de Início | 2017-11-13
Data de Conclusão | 2019-11-12
Custo Total Elegível | 141.339,24€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 63.602,66€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A empresa CAROB WORLD PORTUGAL, LDA, constituída em 2015, dedica-se
ao desenvolvimento, produção e comercialização de produtos sucedâneos de
chocolate com base em produtos autóctones do Algarve.

Com a implementação do presente projeto de qualificação, a CAROB define
como objetivo exportar a maioria do seu volume de negócios para 5 mercados
europeus, numa fase inicial. Pretende-se ainda valorizar a cadeia de valor dos
produtos algarvios, nomeadamente o uso da Alfarroba como ingrediente principal.
Para tal, com o investimento visamos aumentar as capacidades de gestão da
empresa para encetar processos de mudança e inovação e aumentar a
qualificação dos recursos técnicos em domínios relevantes para a inovação,
internacionalização e modernização da empresa.

Designação do Projeto | Carob World _ Internacionalização
Código do Projeto | ALG-02-0752-FEDER-032699
Objetivo Principal | Reforçar a competitividades das pequenas e médias
empresas.
Região de Intervenção | ALGARVE
Entidade Beneficiária | CAROB WORLD PORTUGAL, LDA
Data de Aprovação | 2018-02-23
Data de Início | 2018-02-14
Data de Conclusão | 2020-02-13
Custo Total Elegível | 213.548,02€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 96.096,61€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A

empresa

pretende

implementar

um

plano

de

internacionalização

consubstanciado num conjunto de ações de investimento que passam pela
aposta na presença digital da empresa, pela participação em feiras internacionais
e realização de viagens de prospeção para contacto direto com potenciais
clientes nos mercados-alvo, registo europeu das marcas, criação de materiais
promocionais e pelo desenvolvimento de ferramentas de marketing internacional,
potenciadas pela contratação de dois novos quadros técnicos qualificados.

