Designação do projeto

| AMF - Sophisticated, personalized and design-oriented kitchens

Código do Projeto (NUP)

| NORTE-02-0853-FEDER-069925

Objetivo principal

| Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção

| Norte

Entidade beneficiária

| A. MOREIRA & FILHOS S.A.

Sistema de Incentivos

| SI Inovação Empresarial (Produtiva)

Data de aprovação: 2021-01-29
Data de início:

2020-06-01

Data de conclusão: 2022-05-31

Custo total elegível:

708.196,50 Euros

Apoio financeiro da UE (FEDER): 159.344,21Euros

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos:
A A. MOREIRA & FILHOS, Lda. é uma empresa de dimensão média, sediada no concelho de
Esposende, cuja atividade principal é a carpintaria para a construção e o fabrico de mobiliário de
cozinha e mobiliário retail. O projeto tem como objetivo a capacitação tecnológica e o reforço da
capacidade produtiva atinente à conceção, desenvolvimento e produção de novas linhas de
mobiliário com design diferenciado - contemporâneos e de inspiração global - utilizando materiais
nobres e de superior qualidade, materiais renováveis e/ou reciclados e materiais inovadores. A
empresa procura reforçar a sua visibilidade e posicionamento em segmentos de gama média e
média-alta, bem como explorar novos mercados.
Os indicadores de resultados do projeto são:
- Volume de negócios - 4.100.000,00€
- Valor Acrescentado Bruto - 1.650.692,18€
Projeto elaborado com o apoio de:
Estrategor - Consultores de Gestão, Lda | estrategor@estrategor.pt

- Criação de Emprego Qualificado - 17.

Projeto elaborado com o apoio de:
Estrategor - Consultores de Gestão, Lda | estrategor@estrategor.pt

Cofinanciado por:

!

Identificação do Projeto (NUP): NORTE-02-0853-FEDER-000676

Designação do projeto:
CARPINTARIA MOREIRA - aumento da capacidade do estabelecimento

Localização do projeto:

Esposende, Braga

Sistema de Incentivos:

Inovação Produtiva

Objetivos da operação:

Reforçar a competitividade das PME

Custo total elegível:

483.440,00 Euros

Apoio financeiro da UE: 290.064,00 Euros

Cofinanciado por:

!

Síntese do projeto (descrição e objetivos):
A A. MOREIRA & FILHOS LDA foi fundada no ano de 1999. Situada em Esposende no distrito de Braga, está inserida no setor do
mobiliário. A atividade da empresa corresponde à CAE 16230 - Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção.
A A. Moreira & Filhos tem demonstrado todo o seu know - how e competência, quer na fabricação de cozinhas quer em trabalhos
especializados de carpintaria.
Com o presente projeto a empresa pretendeu adquirir equipamentos tecnológicos que possibilitaram o aumento da capacidade
instalada, dando solução a constrangimentos produtivos que obstavam a prossecução da sua estratégia de crescimento, sobretudo
por via da internacionalização.

Cofinanciado por:

!

Designação do projeto:

STILO mobiliário - automação e inovação tecnológica de processos produtivos e logísticos

Código do Projeto (NUP):

NORTE-02-0853-FEDER-019246

Objetivos da operação:

Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção:

Esposende, Braga, Região Norte

Entidade beneficiária:

A. MOREIRA & FILHOS, SA.

Sistema de Incentivos:

Inovação Empresarial

Data de aprovação:

03-11-2016

Data de início:

01-08-2016

Data de conclusão:

02-04-2018

Custo total elegível:

831.950,64 Euros

Apoio financeiro da EU (FEDER):

472.227,00 Euros

Apoio financeiro da EU (FSE):

31.433,95 Euros

Cofinanciado por:

!

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos:
A A. Moreira & Filhos, Lda. é uma empresa inserida na indústria de carpintaria, fabricação e comércio de móveis, cuja atividade
corresponde à CAE 16230 - Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção. O projeto designado de "STILO mobiliário automação e inovação tecnológica de processos produtivos e logísticos", visa o aumento da capacidade instalada contribuindo para
a eliminação de constrangimentos produtivos e logísticos que impedem a Empresa de prosseguir a estratégia de
redimensionamento e consolidação em segmentos de mercado de procura dinâmica e valor acrescentado (mobiliário comercial). As
capacidades e valências produtivas da empresa estão sobretudo direcionadas para os segmentos «mobiliário de cozinha» e «serviço
de carpintaria». Neste âmbito, o projeto induz o seu redimensionamento e reposicionamento no segmento «mobiliário comercial»,
por via do reforço da capacidade de produção e alargamento da gama de produtos, nomeadamente armários, cadeiras, estantes,
balcões, prateleiras, expositores, entre outros. Os resultados a alcançar no pós-projeto são os seguintes:
•! Volume de negócios: 2.500.000,00 Euros;
•! Valor acrescentado bruto: 1.022.496,44 Euros;
•! Criação de emprego qualificado: 8 postos de trabalho.

Cofinanciado por:

!

Cofinanciado por:

!

Designação do projeto:

CARPINTARIA MOREIRA - Plano de Internacionalização

Código do Projeto (NUP):

NORTE-02-0752-FEDER-013662

Objetivos da operação:

Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção:

Esposende, Braga

Entidade beneficiária:

A. MOREIRA & FILHOS, SA.

Sistema de Incentivos:

Internacionalização das PME

Data de aprovação:

17-06-2016

Data de início:

15-06-2016

Data de conclusão:

30-09-2018

Custo total elegível:

276.634,76 Euros

Apoio financeiro da UE:

140.620,58 Euros

!

Cofinanciado por:

!

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos:
A A. Moreira & Filhos, Lda. é uma empresa criada em 1999, com origem familiar, que desenvolve a sua atividade no sector
mobiliário. Em 2009, a empresa iniciou o seu processo de internacionalização. A estratégia passou pela valorização dos produtos e
serviços ao cliente, relevando os seus aspetos diferenciadores e uma indelével assinatura de qualidade. A aposta em parcerias
sólidas e numa promoção internacional firme e estável tem possibilitado realizar trabalhos emblemáticos a nível internacional. A
missão da A. Moreira & Filhos passa pela inovação, aposta no design e automação de processos, prestando serviços diferenciados
ao cliente e assegurando a permanente formação dos seus colaboradores.

Com a implementação do plano de internacionalização, a empresa pretendeu entrar em 3 novos mercados - Bélgica, Reino Unido e
Luxemburgo – por via do plano de ações:
•! Conhecimento de mercados externos (Feiras/Exposições);
•! Presença na web através da economia digital
•! Prospeção e presença em mercados internacionais.
Com este projeto de Internacionalização, a empresa definiu como metas o incremento do Valor Bruto da Produção, o incremento
do Valor Acrescentado Bruto e uma intensidade de exportações de 70% (ano 2018).

Cofinanciado por:

Cofinanciado por:

!

Designação do projeto:

CARPINTARIA MOREIRA - Qualificação para os Mercados Externos

Código do Projeto (NUP):

NORTE-02-0853-FEDER-001722

Objetivos da operação:

Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção:

Esposende, Braga

Entidade beneficiária:

A. MOREIRA & FILHOS, SA.

Sistema de Incentivos:

Qualificação das PME

Data de aprovação:

07-09-2015

Data de início:

01-06-2015

Data de conclusão:

31-05-2017

Custo total elegível:

124.015,00 Euros

Apoio financeiro da UE:

55.806,75 Euros

Cofinanciado por:

!

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos:
A A. Moreira & Filhos, SA é uma empresa inserida na indústria de carpintaria, fabricação e comércio de móveis, cuja atividade
corresponde à CAE 16230. O presente projeto designado por "Carpintaria Moreira - Qualificação para os Mercados Externos", tem
enquadramento nas tipologias de investimento:
•! Inovação organizacional e gestão
•! Economia digital e TIC
•! Criação de marcas e design
•! Qualidade.
O projeto visa a capacitação e qualificação da empresa nas áreas suprareferidas com o objetivo de incrementar a competitividade,
promover a diversificação de mercados e aumentar a intensidade exportadora da empresa para valores na ordem dos 70%.

Cofinanciado por:

!

