
Data de aprovação: 14-04-2016
Data de início: 01-12-2015
Data de conclusão: 30-11-2017
Custo total elegível: 404.362,00 Euros
Apoio nanceiro da União Europeia: FEDER: 242.617,20 Euros

Objetivos, atividades e resultados esperados:
  A SUIDENETO tem em curso um projeto conanciado no âmbito do PORTUGAL 2020 com o objetivo 
de aumentar a sua capacidade produtiva integrando em simultâneo soluções inovadoras de equipa-
mentos e software CAD-CAM, que permitam a implementação de uma estratégia de diferenciação, 
nomeadamente através do design e dos materiais a utilizar e a melhorar os níveis de produtividade e 
rentabilidade da empresa.
  O projeto contempla um conjunto de soluções integradas, que permitem sinergias com a atual ca-
pacidade produtiva, através da implementação de equipamentos e software que promovem melho-
rias nos processos através da diminuição de tempos de operação e redução de desperdícios, equipa-
mentos que permitem obter melhorias no acabamento dos produtos e equipamentos que proporcio-
narão um aumento do bem-estar dos colaboradores. Para acolher os novos equipamentos, o projeto 
prevê ainda a realização de obras de remodelação das instalações, que proporcionarão uma 
otimização do layout da unidade produtiv
  Espera-se que o projeto tenha um forte contributo ao nível das áreas de competitividade crítica do 
setor (Qualidade, Design e Inovação), permitindo reforçar a capacitação empresarial da SUIDENETO 
para o desenvolvimento de novos bens, assim como aumentar consideravelmente as exportações da 
empresa.

Resultados atingidos: 
O pO projeto foi concluído em 30-11-2017 conforme previsto, com um investimento realizado no valor 
total de 478.394,45 euros nas várias áreas de inovação contempladas na candidatura, cumprindo-se 
assim os objetivos traçados quanto ao plano de investimentos.

Designação do Projecto: Introdução de novos métodos e equipamentos, internacionalização do 
design e do marketing e melhorias transversais na produção da SUIDENETO.

Código do Projecto: NORTE-02-0853-FEDER-014930

Objectivo Principal: Aumento da capacidade produtiva, por forma a conseguir responder às cres-
centes solicitações de encomendas e permitindo que o mobiliário tenha excelência de design e aca-
bamentos, necessária para a SUIDENETO se impor e crescer no mercado externo.  

Região de intervenção: Norte
Entidade beneciária: SUIDENETO


