
 

 

 

INOVAÇÃO: 

Aviso: 03/SI/2015 

Designação do projeto: INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-000700 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: AGOSTINHO FERNANDES, LDA 

Data de aprovação: 2017-01-26 

Data de início: 2015-05-01 

Data de conclusão: 2016-12-31 

Custo total elegível: 321.500,00€ 

FEDER reembolsável – 225.050,00€ 

 

Objetivos e resultados: 

Os objetivos estratégicos passam por a empresa catapultar ainda mais as suas vendas para o 
exterior, que deverão representar em 2018 quase 100%. 
Com os investimentos constantes desta candidatura em conjunto com outros constantes de 
uma candidatura à internacionalização, a empresa quer passar a fazer também uma base mais 
alargada de produtos, com produtos com design mais sofisticado, com recurso a componentes 
curvos e de difícil conceção e também inovar uma vez mais ao nível das matérias primas 
utilizadas, introduzindo a Cerâmica. 
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto, são os seguintes: 

a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto (VAB): 366.240,79 Euros; 
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado (CEQ): 1 Postos de Trabalho; 
c) Indicador I3 - Volume de Negócios (VN): 1.499.355,63 Euros. 



 
 
 
INTERNACIONALIZAÇÃO: 
Aviso: 19/SI/2015 
Designação do projeto: INTERNACIONALIZAÇÃO 
Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-013235 
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 
Região de intervenção: Norte 
Entidade beneficiária: Agostinho Fernandes, Lda. 
Data de aprovação: 2015/12/24 
Data de início: 2015-11-01 
Data de conclusão: 2017-10-31 
Custo total elegível: 399.429,69€ 
FEDER Reembolsável – 179.743,36€ 
 
Objetivos e resultados: 
Os objetivos estratégicos passam por a empresa catapultar ainda mais as suas vendas para o 
exterior, que deverão 
representar em 2018 quase 100%.  
A MOVIS pretende com o plano de internacionalização constante deste projeto de 
investimento, potenciar a sua 
posição competitiva face aos seus mais diretos concorrentes, penetrando ainda mais nos 
mercados externos, não 
só através do reforço da posição nos mercados externos onde já opera, via conquista de novos 
nichos de mercado, 
como pelo penetrar em novos mercados externos de proximidade, como a Alemanha, Reino 
Unido ou Bélgica. 
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto, são os seguintes: 

a) Valor das exportações no volume de Negócios: 96,55%. 
 
 
 
 
 


