
 

Designação do projeto | Projetos Conjuntos – Internacionalização  
Código do projeto |POCI-02-0752-FEDER-045134 
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME  
Região de intervenção |Norte 
Entidade Promotora |Associação Empresarial de Paços de Ferreira 

Data de aprovação | 26-12-2019 
Data de início | 15-05-2019 
Data de conclusão | 14-05-2021 
Custo total elegível|473.390,34 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 247.831,82 EUR 
Apoio financeiro público nacional/regional | não aplicável 

O Projeto Conjunto “Internacionalização da Capital do Móvel 2019-2021” tem como 
objetivo principal a capacitação empresarial das PME do setor de mobiliário da região 
do Vale do Sousa para a Internacionalização. 

O projeto contempla ações de prospeção de mercado, promoção e marketing 
internacionais que contribuem para o aumento do reconhecimento internacional das 
marcas próprias das empresas participantes, assim como da marca “Capital do Móvel” 
que representa toda uma região. 

Estas ações consistem em Missões Empresariais nos Mercados, Missões Empresariais 
Inversas e Participações Coletivas em Feiras Internacionais, nomeadamente a 
Promoção da “Capital do Móvel” em Espanha (na região da Galiza) e França 
(Toulouse).  

A AEPF reconhece a importância da digitalização e da comunicação inbound criando, 
no âmbito do presente projeto, uma plataforma web capaz de centralizar a 
informação do projeto e utilizando novas formas de abordagem ao nível do marketing 
digital.  

 

 



Designação do projeto | iQual@PME – Inovar. Qualificar. Competir 
Código do projeto |POCI-02-0853-FEDER-017145 
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 | 11-04-2016 

Data de início | 01-04-2016 

Data de conclusão | 01-04-2018 

Custo total elegível |1.271.445,00 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 688.903,25 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | não aplicável 

O projeto visa promover o desenvolvimento sustentado das PME e 
reforçar a sua internacionalização, potenciando a sua competitividade no 
mercado nacional e nos mercados internacionais. 
As ações previstas contemplam a implementação de novos métodos 
organizacionais, a implementação de ferramentas digitais, a conceção e 
registo de marcas próprias, a implementação e certificação de sistemas 
de gestão de qualidade e ambiental. 



 

Designação do projeto | Formação-Ação para PME  

 Código do projeto |POCI-03-3560-FSE-000046

Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar 

 a mobilidade laboral

 Região de intervenção |Norte

 Entidade Promotora |Associação Empresarial de Paços de Ferreira

 Data de aprovação | 14-10-2016

Data de início | 20-04-2017 

 Data de conclusão | 19-04-2019

 Custo total elegível |192.906,50 EUR

 Apoio financeiro da União Europeia |FSE – 124.385,85 EUR

 Apoio financeiro público nacional/regional | não aplicável

O projeto orienta-se para dois focos principais: aumento de competências de gestão 

dos empresários e gestores participantes para responder aos desafios dos processos 

de mudança e inovação; obtenção de melhorias de funcionamento, organização e 

competitividade das suas PME, com evidências na resolução dos problemas 

diagnosticados. Deste modo trabalha-se, em simultâneo, a consolidação da 

aprendizagem de gestão dos participantes e a aplicação nas atividades empresarial 

dos conhecimentos adquiridos, produzindo resultados de melhoria. O projeto incide 

 na área atemática – gestão para a competitividade.



 

Designação do projeto | Formação-Ação para PME 

 Código do projeto |POCI-03-3560-FSE-000448

Objetivo principal| Intensificar a formação dos empresários e gestores para a 

reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores 

 das empresas.

 Região de intervenção |Norte

 Entidade Promotora |Associação Empresarial de Paços de Ferreira

 Data de aprovação | 02-01-2017

Data de início | 17-03-2017 

 Data de conclusão | 15-03-2019

 Custo total elegível |973.392,78 EUR

 Apoio financeiro da União Europeia |FSE – 654.172,79 EUR

 Apoio financeiro público nacional/regional | não aplicável

O projeto visa promover a transferência de conhecimentos e práticas de sucesso na 

gestão e liderança das PME, com vista ao aumento da qualificação específica dos 

trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação, 

internacionalização e modernização das empresas; aumento das capacidades de 

gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação e promoção de 

ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas. 

O projeto enquadra-se na metodologia de formação-ação a qual implica a mobilização 

em alternância das vertentes de formação (em sala) e de consultoria (on the job), 

incidindo em três áreas temáticas: Organização e Gestão; Implementação de Sistemas 

 de Gestão (qualidade, ambiente, SST, inovação ou outros) e Gestão Estratégica.



 

Designação do projeto | Projetos Conjuntos – Internacionalização  

Código do projeto |POCI-02-0752-FEDER-000106 

Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME  

Região de intervenção |Norte 

Entidade Promotora |Associação Empresarial de Paços de Ferreira 

Data de aprovação | 11-05-2015 

Data de início | 01-07-2015 

Data de conclusão | 31-12-2016 

Custo total elegível |493.815,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 261.455,25EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 

O objetivo principal é a capacitação empresarial das PME da região do Vale do Sousa 

para a internacionalização. O projeto contempla ações de prospeção de mercado, 

promoção e marketing internacionais que irão contribuir para o aumento do 

reconhecimento internacional das marcas das empresas participantes, assim como da 

marca “Capital do Móvel” que representa toda uma região, fortemente dependente 

da indústria e comércio de mobiliário. 

Estas ações consistem em Missões Empresariais nos Mercados, Missões Empresariais 

Inversas e Participações Coletivas em Feiras Internacionais, nomeadamente a 

Promoção da “Capital do Móvel” em Espanha (nas regiões da Galiza e Corunha).  



 

Designação do projeto | Projetos Conjuntos – Internacionalização  
Código do projeto |POCI-02-0752-FEDER-026613 
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME  
Região de intervenção |Norte 
Entidade Promotora |Associação Empresarial de Paços de Ferreira 

Data de aprovação | 18-07-2017 
Data de início | 01-01-2017 
Data de conclusão | 31-12-2018 
Custo total elegível |554.484,00 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 303.129,40 EUR 
Apoio financeiro público nacional/regional | não aplicável 

O objetivo principal é a capacitação empresarial das PME da região do Vale do Sousa 
para a internacionalização. O projeto contempla ações de prospeção de mercado, 
promoção e marketing internacionais que irão contribuir para o aumento do 
reconhecimento internacional das marcas das empresas participantes, assim como da 
marca “Capital do Móvel” que representa toda uma região, fortemente dependente 
da indústria e comércio de mobiliário. 

Estas ações consistem em Missões Empresariais nos Mercados, Missões Empresariais 
Inversas e Participações Coletivas em Feiras Internacionais, nomeadamente a 
Promoção da “Capital do Móvel” em Espanha (nas regiões da Galiza, Asturias e 
Castela-Leão). 
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