
 

 
 

FICHA DE PROJETO 

INOVAÇÃO PRODUTIVA 

 

Designação do projeto: Reforço da capacidade da empresa - Fabricação e 

desenvolvimento de produtos próprios - Evolução na cadeia do produto 

Código do projeto:  

NORTE-02-0853-FEDER-024079 

NORTE-06-3560-FSE-024079 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade da empresa ao nível do produto 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: PAULO AFONSO, LDA. 

Data de aprovação: 31-03-2017 

Data de início: 01-02-2017 

Data de conclusão: 31-01-2019 

Custo total elegível:  717.386,02 € 

Apoio financeiro da União Europeia:  

FEDER – 429.439,81 € 

FSE – 1.157,10 €  

 

 

 



 

 
 

Síntese do projeto: 

Este projeto tem como propósito proporcionar una evolução na cadeia de valor do 

produto. A empresa vai criar uma unidade industrial para passar a produzir mobiliário. 

Tendo em conta que até agora apenas se dedica ao comércio de mobiliário e artigos de 

decoração. 

A estratégia passa por começar a produzir dentro de portas produtos que são normalmente 

feitos por medida, como é o caso das Cozinhas, roupeiros e closets que normalmente são 

sempre dimensionados para o local a instalar. Vai também produzir moveis para WC e 

acrescentar um novo produto que não existe nessa região que são os produtos corian. 

Com a implementação destas modificações operacionais o espaço torna-se cada vez mais 

reduzido, o que se torna premente a construção de uma nova nave industrial com uma 

área muito superior à que tem atualmente (necessita de 1000 m2 de área de produção). 

O projeto enquadra-se assim na tipologia da criação de um novo estabelecimento e na 

diversificação da produção de um estabelecimento. 

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto, objeto do presente contrato, são os 

seguintes: 

a) Trabalhadores que se considerem mais aptos para a inovação e gestão após a frequência 

da formação: Inquérito aos formandos após a conclusão das ações de formação; 

b) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 377.938,53 

Euros; 

c) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 1 Postos 

de Trabalho; 

d) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 880.280,23 Euros. 


