
Designação: Alteração do paradigma do processo produtivo e diversificação da oferta, através da 
implementação de sistemas digitais e inovadores
Código: CENTRO-02-0853-FEDER-048924
Objetivo: Aquisição de equipamentos inovadores, que conduzam à alteração disruptiva do processo 
produtivo, tornando-o mais ágil e eficiente, e permitindo a diversificação da oferta para produtos de maior 
valor acrescentado, potenciando o crescimento e a competitividade da empresa.
Região: CENTRO
Entidade beneficiária: Mitomóvel – Sociedade Industrial de Móveis, Lda.
Data aprovação: 03-12-2021
Data início: 22-09-2020
Data conclusão: 30-04-2023
Custo total elegível: 767.068,27€
Apoio FEDER: 290.956,93€
Objetivos e resultados esperados:
o Automatizar mais o processo produtivo, com a aquisição de um software próprio, inserido na indústria

4.0, aumentando a eficiência do mesmo;
o Ligar em rede máquinas e equipamentos tecnologicamente avançados, através do software acima

indicado;
o Acrescentar novas linhas de negócio, permitindo a diversificação da oferta para produtos

customizados, com maior valor acrescentado, ganhando assim mais competitividade no mercado onde
opera, distanciando-se da concorrência;

o Possuir alguma maleabilidade na oferta de produtos com medidas standard de catálogo;
o Ser mais flexível e ágil nas respostas ao mercado, reduzindo tempos de entrega;
o Alargar o tipo de clientes, ficando menos dependente de um determinado estereotipo;
o Conseguir integrar uma posição mais vantajosa na cadeia de valor;
o Levar os seus produtos ao mercado internacional;
o Otimizar os stocks de matérias primas, que é possível através de valências do software a adquirir,

reduzindo a quantidade de desperdícios, contribuindo assim para a preservação dos recursos naturais;
o Dispor de ferramentas que possam dar informações à gestão, nomeadamente a indicação do custo de

produção de cada móvel, permitindo uma melhor orçamentação;
o Alterar o sistema de aspiração nas instalações fabris para mudar o layout da mesma, permitindo

reduzir o espaço produtivo de 6.000m2 para 4.000m2, tornando todo o processo mais fluído;
o Reduzir o consumo de energia e consequentes custos operacionais, através da aquisição de painéis

solares que permitirão maiores benefícios energéticos e que contribuirão para a sustentabilidade do
planeta;

o Aumentar o volume de negócios e a margem bruta;
o Promover a criação de emprego.
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