Projeto:
Enquadramento: Sistema de Incentivos “Inovação Produtiva”
Nº do Projeto: 054079 (Código Operação: NORTE-02-0853-FEDER-054079)
Empresa: Antika Mobiliário S.A.

Montantes envolvidos:
Investimento: 997.908,92 €
Elegível Total: 755.608,92 €
Elegível Inovação: 585.596,91 €
Incentivo Não Reembolsável: 170.012,01 €
Empréstimo Garantido: 170.012,01 €

Localização do projeto:
Região Norte de Portugal (Paredes)

Data de início: 1-2-2021
Data de término previsto: 31-1-2023

Síntese do Projeto:
Projeto de transformação estrutural, assente na Indústria 4.0, através da introdução de um
processo produtivo inteligente, digital e integrado, para aumentar a capacidade e eficiência
produtiva e alargar a oferta de produtos, bem como da digitalização dos processos de gestão e
marketing.

Atividades de inovação:
- Introdução de novo processo de produção inteligente, digital e integrado
- Introdução de novos produtos
- Novos processos e ferramentas de gestão interna e da relação com clientes e parceiros
- Introdução de novas ações de marketing inbound e outbound para a internacionalização

Objetivos:
1. Ao nível produtivo:
- Aumentar a capacidade produtiva
- Reduzir custos unitários de produção
- Aumentar a qualidade e fiabilidade dos produtos
- Aumentar a capacidade de customização e personalização
- Alargar oferta de produtos
- Diminuir erros e falhas no processo produtivo
- Reduzir dependência de fornecedores
- Incrementar o nível de informação disponível sobre o processo produtivo
- Reforçar a eficácia e eficiência do processo de conceção e desenvolvimento de produto
2. Ao nível do marketing e relacionamento com clientes:
- Melhorar o serviço prestado ao cliente e aumentar a respetiva satisfação
- Angariar novos clientes, nos mercados atuais e em novos mercados
- Aumentar notoriedade da empresa e das suas marcas
- Reforçar capacidades e competências de co-criação e inovação aberta
3. Ao nível organizacional:
- Aumentar capacidades e competências para inovar
- Dispor de mais e melhor informação de apoio à gestão e à tomada de decisão
- Melhorar as competências dos colaboradores
- Aumentar a satisfação dos colaboradores internos
- Melhorar a performance da empresa ao nível da sustentabilidade

