
 

 

Designação do projeto: Estamparia Mendes 4.0 - Aumento da capacidade produtiva e adoção 

de tecnologias 4.0 para promover competitividade, produtividade e rentabilidade operacional 

 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-033651 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte - Guimarães 

Entidade beneficiária: Estamparia Mendes, Lda. 

 

Data de aprovação: 23-02-2018 

Data de início: 30-04-2018 

Data de conclusão: 28-04-2021 

Custo total elegível: 1.718.008,00 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 1.030.804,80 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

A Estamparia Mendes, Lda. tem atualmente a decorrer um Projeto de Inovação Produtiva, 

projeto de investimento n.º 33651 apoiado pelo Programa Operacional Regional do Norte, no 

âmbito do Portugal 2020. 

O presente projeto visa promover o aumento da capacidade produtiva da Estamparia Mendes, 

através da introdução de inovação tecnológica e adoção de métodos e processos mais rápidos, 

eficientes e eficazes, que permitam melhorar a sua capacidade de resposta, flexibilidade e 

competitividade no mercado. 

 

A empresa ambiciona atingir resultados de crescimento através de: 

- Investimento em tecnologia produtiva e organizacional mais avançada e sofisticada; 

-Aumento da capacidade de produção e produtividade atual; 

-Implementar sistemas de controlo e gestão da produção; 

-Redução do tempo de preparação dos quadros para a estampagem (introduzir processos 

digitalizados e eliminar os desenhos em filmes transparentes/fotolitos); 

-Melhorar a organização do armazém de tintas; 

-Apostar em Recursos Humanos altamente qualificados em áreas de competitividade críticas; 



-Reforçar a sustentabilidade ambiental e energética (via redução da utilização de químicos nos 

processos de impressão e nos fotolitos e adoção de medidas de eficiência energética); 

-Apostar nos canais digitais, marketing e nome da marca “ESTAMPARIA MENDES” como 

ferramenta de notoriedade, de forma a garantir o posicionamento competitivo nos mercados. 

 

Em termos de resultados a atingir nos pós projeto perspetivam-se: 

•Atingir um Valor Acrescentado Bruto superior a 1.300.000,00 euro; 

•Criação de 3 postos de trabalho qualificados (CEQ – Criação de Emprego Qualificado); 

•Atingir um Volume de Negócios superior a 2.000.000,00 €. 

 

 

 

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda. 

 

 


