Designação do projeto | Sistemas de Apoio às Ações Coletivas – Internacionalização:
“Capital do Móvel – Feeling the Essence”
Código do projeto |NORTE-02-0752-FEDER-000060
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção |Norte
Entidade Beneficiária |Associação Empresarial de Paços de Ferreira
Data de aprovação | 24-08-2017
Data de início | 01-10-2017
Data de conclusão | 30/09/2019
Custo total elegível |484.383,32 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 411.725,82 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 72.657,50 EUR
O projeto "Capital do Móvel - Feeling the Essence" integra um conjunto de ações para
capacitar o tecido empresarial do setor do mobiliário de madeira no aumento da
internacionalização dos seus negócios pela melhoria da imagem, da inovação do marketing, da
informação sobre comércio externo e divulgação da oferta para exportar. As principais ações
envolvem:
1) Criação de um Portal digital multilingue "E-Furniture" para divulgar a oferta e estimular a
cooperação interempresas e a utilização de meios digitais na ação comercial;
2) Elaboração de um Diretório de Market Access para constituir uma ferramenta de apoio à
exportação e interpretação de regras do comércio externo, financiamento das exportações e
recomendações para melhorar o acesso aos mercados internacionais e captar novos clientes;
3) Campanha de imagem para aumentar a visibilidade nos mercados internacionais que integra
um concurso de ideias para restyling da imagem da Capital do Móvel, produção de suportes de
comunicação multilingues para divulgação internacional, produção Microvídeos virais para
promoção do marketing digital (tendências, inovação, modernidade e lifestyle), publicidade em
meios de comunicação social especializados (jornais, revistas e redes sociais), nacionais e
internacionais;
4) Exposições itinerantes em espaços de referência nos mercados internacionais alvo do
projeto: Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Suécia que potenciam a presença
internacional e promoção da oferta;
5) Realização de Jornadas Internacionais com presença de jornalistas, opinion-makers,
importadores, representantes de organismos internacionais, associações empresariais, ordens
profissionais, entre outras, com vista a promover processos colaborativos de
internacionalização, melhoria da imagem e divulgação da oferta nacional.

Designação do projeto | M&V : Desafio à Competitividade
Código do projeto |Norte – 02 – 0853 – FEDER - 000101
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |Associação Empresarial de Paços de Ferreira
Data de aprovação | 06-04-2017
Data de início | 03-04-2017
Data de conclusão |02-04-2019
Custo total elegível |441.355,56 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 375.152,23 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 66.203,33 EUR
Objetivo Principal:
- Melhorar a capacitação de governance do tecido empresarial dos Setores do
Mobiliário e Vestuário de Paços de Ferreira, Lousada e Paredes.
Objetivos Operacionais:
- Sensibilizar o tecido empresarial para as falhas que condicionam o conhecimento
e a expansão empresarial da região;
- Disponibilizar informação específica e atualizada suportada em estudos, recolha
de informação, dados estatísticos… que permitam visão prospetiva das tendências
dos setores do Mobiliário e do vestuário e definir novos posicionamento
estratégicos para valorizar a oferta;
- Promover a inovação organizativa e colaborativa para obter ganhos de
competitividade e de dimensão;
- Promover a variedade relacionada de atividades económicas pela exploração de
sinergias e integração de massa crítica na oferta de soluções.
Resultados Esperados:
- Empresas que beneficiam de apoio (considerando os eventos presenciais) – 150
- PME com 10 e mais pessoas ao serviço (CAE ver 3, B a H, J, K, M e Q) com
atividades de inovação no total de PME do inquérito comunitário à inovação –
57%

