Designação do projeto: Inovação produ/va da Family Shoes, Lda.
Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-023885
Obje6vo Principal: Reforçar a compe//vidade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: Norte
En6dade Beneﬁciária: FAMILY SHOES, UNIPESSOAL, LDA.
Data da aprovação: 24/05/2017
Data de início: 01/06/2017
Data de conclusão: 31/05/2019
Custo total elegível: 223.287,00 €
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia: FEDER 133.972,20 €
Obje6vos do Projeto:
•

Ver/calização do modelo de negócio: capacitação da unidade produ/va, com a
internalização da fase de corte, da costura, do desenvolvimento de amostras (I&D) e do
design, proporcionando as condições necessárias para o desenvolvimento de produtos
inovadores no mercado (de maior valor acrescentado) e para a produção de produtos
de marca própria.

•

Reduzir a excessiva dependência do mercado nacional: Início do processo de
internacionalização direta;

•

Crescimento e expansão: deixar gradualmente de ser apenas uma empresa que é
subcontratada, para passar a ser uma empresa que desenvolve, produz e comercializa
o produto do início ao ﬁm;

•

Dar resposta às exigências dos mercados internacionais em termos de cer/ﬁcações,
através da obtenção da cer/ﬁcação de qualidade segundo a norma NP EN ISO
9001:2008;

•

A melhoria global da empresa enquanto geradora de valor acrescentado e promotora
de riqueza no seu meio envolvente e para todos os seus stakeholders.

Resultados esperados:
•

•
•

Aumento do volume de negócios em cerca de 110% entre 2015 e 2021, a/ngindo um
volume de negócios de cerca de 883 mil euros em 2021;
É expectável que o volume de exportações total da empresa ascenda a 806 mil euros
de euros em 2021, o que signiﬁca um peso de 91% das exportações (entre diretas e
indiretas) no volume de negócios total.
A/ngir um Valor Acrescentado Bruto (VAB) de 466.558,85 € em 2021;
Entrada em novos mercados como França, Países Baixos, Irão, Rússia e Azerbaijão;

•

Contratação de criação de 6 postos de trabalho diretos, 2 altamente qualiﬁcados.

•

