
 

 

 

Designação do projeto: Aumento de capacidade produtiva rumo à digitalização e à produção de 

coleções sustentáveis 

 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-179653 

Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte – Póvoa de Lanhoso  

Entidade beneficiária: BAPTISTA E SOARES, S.A. 

 

Data de aprovação: 2021-12-27 

Data de início: 2021-05-27 

Data de conclusão: 2023-05-26 

Custo total elegível: 1.203.263,00 

Elegível inovação: 872.365,67euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 306.996,11euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto tem como principais objetivos o aumento de capacidade de produção 

orientada numa aposta em fatores de competitividade, com a integração e introdução de 

inovação ao nível de produto, processos, organização e marketing, fatores decisivos para 

catapultar a empresa no mercado. 

A Baptista e Soares procura com este projeto dotar-se de meios tecnológicos mais automatizados, 

numa clara aposta na sustentabilidade e eficiência energética, digitalização, indústria 4.0 e 

marketing. 

 

Destacam-se como objetivos estratégicos no âmbito do projeto: 

- Aumentar a capacidade produtiva da empresa; 

- Produção de novos produtos: coleções sustentáveis feitas com matérias-primas orgânicas, 

biodegradáveis e recicláveis; 

- Aumento da notoriedade, apostando em ferramentas de marketing digital e na sustentabilidade 

e conceitos de vestuário eco-friendly; 



- Contacto desmaterializado com o cliente, permitindo o design das peças em tempo real, através 

de ferramentas digitais, sem necessidade de meeting em espaço físico; 

- Introduzir princípios de sustentabilidade e indústria 4.0 na empresa: através da aposta em 

eficiência energética e em equipamentos que permitem ler automaticamente as malhas, 

detetando defeitos e anomalias e maximizando as áreas de corte, bem como softwares que 

permitem a modelação automática das peças e o controlo da produção em nuvem. 

- Atingir uma quota de exportação no ano pós projeto (42%); 

 

 

Indicadores de Resultados:  

▪ VAB – 4.390.539,00 euros  

▪ VN – 12.500.275,00 euros  

▪ CEQ – 24 postos de trabalho qualificados  

 

 

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda. 

 


