Aviso : 20/SI/2015
Designação do projeto: INOVAÇÃO PRODUTIVA
Código do projeto: 014685
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneﬁciária: Fenabel Industria de Mobiliário, Lda.
Data de aprovação: 31/05/2016
Data de início: 01/03/2016
Data de conclusão: 28/02/2018
Custo total elegível: 2.499.492,30 EUR
FEDER Reembolsável – 1.249.746,15 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados: Os objetivos estratégicos passam por uma
diversiﬁcação do produto, já que a empresa vai inovar ao nivel da produção
de cadeiras com componentes curvos e acabamentos a vernizes aquosos sobretudo para o
mercado geriátrico, e por um aumento das exportações, sobretudo as exportações diretas,
fruto dos investimentos na internacionalização constantes desta candidatura.
A estratégia da empresa passa pela produção de uma gama mais alargada de produtos
sobretudo ao nível dos produtos para o mercado geriátrico e com acabamento a vernizes
aquosos.
A empresa vai também alargar a base de produtos para os seus outros mercados, quer
seja o mercado de hotelaria/Restauração, quer seja o mercado doméstico, para os quais
vai investir em equipamentos capazes de produzir em série e com produtividade e
eﬁciência componentes mais curvos e de design mais exuberante.
Daí que a estratégia passe por um aumento das exportações diretas da empresa, não só
pelo captar de novos nichos de mercado nos mercados externos onde a empresa já marca
presença, como no penetrar em novos mercados externos.
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:
a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 2.463.711,52 Euros;
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualiﬁcado - CEQ (valores pós-projeto): 11 Postos de
Trabalho;
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 7.886.087,00 Euros.

Aviso : 19/SI/2017
Designação do projeto: INOVAÇÃO PRODUTIVA
Código do projeto: 13222
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneﬁciária: Fenabel Industria de Mobiliário, Lda.
Data de aprovação: 26/01/2016
Data de início: 01/10/2015
Data de conclusão: 30/07/2017
Custo total elegível:
FEDER: 336.364,06 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia: 151.363,83 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados: Os objetivos estratégicos passam por uma
diversiﬁcação do produto, já que a empresa vai inovar ao nivel da produção
de cadeiras com componentes curvos e acabamentos a vernizes aquosos sobretudo para o
mercado geriátrico, e por um aumento das exportações, sobretudo as exportações diretas,
fruto dos investimentos na internacionalização constantes desta candidatura.
Os resultados a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:
a) Valor Exportações no Volume de Negócios: 81,14%

