Projeto:
Enquadramento: Sistema de Incentivos à Internacionalização de PME
Nº do Projeto: 041899 (Código Operação: POCI-02-0752-FEDER-041899)
Empresa: Antika Mobiliário S.A.

Montantes envolvidos:
Investimento: 635.665,45 €
Elegível: 570.715,45 €
Incentivo Não Reembolsável: 256.821,95€

Localização do projeto:
Região Norte de Portugal (Paredes)

Data de início: 12-4-2019
Data de término previsto: 31-3-2023

Síntese do Projeto:
Projeto de reforço da presença internacional da empresa, através da aposta nos seguintes eixos
principais:
a) Conhecimento de mercados externos (participação em vários certames internacionais)
b) Presença na web/economia digital (plano integrado e articulado de ações de digitalização do
modelo de negócio e de processos associados à exportação)
c) Desenvolvimento e promoção internacional da marca Antika
d) Prospeção e presença em mercados internacionais
f) Introdução de novos métodos de organização e gestão da atividade internacional
g) Certificações específicas para abordagem aos mercados externos (FSC - Forestry Stewardship
Council)
Os principais objetivos do projeto são:
- reforçar a presença internacional da empresa

- aumentar a eficiência e eficácia dos processos associados à exportação, nomeadamente através da
digitalização e indústria 4.0.
- reforçar as competências internas, nomeadamente na área da digitalização
- afirmar a marca em mais mercados e segmentos internacionais
- aumentar o volume de negócio e a rendibilidade da empresa

Projeto: Adaptação da Antika às normas e recomendações COVID-19
Enquadramento: SISTEMA DE INCENTIVOS À ADAPTAÇÃO DA ATIVIDA DE DAS PME AO
CONTEXTO DA PANDEMIA COVID 19 (ADAPTAR PME)
Nº do Projeto: 68638 (Código Operação: POCI-02-08B9-FEDER-068638)
Empresa: ANTIKA MOBILIÁRIO, S.A.

Montantes envolvidos:
Investimento: 39.690,00 €
Elegível: 35.150,00 €
Incentivo Não Reembolsável: 17.575,00 €

Localização do projeto:
Região Norte de Portugal

Data de início: 1-6-2020
Data de término previsto: 15-11-2020

Síntese do Projeto:
Projeto de estruturação de condições de segurança e bem estar para colaboradores, clientes e
parceiros da Antika, no contexto COVID-19, de acordo com as recomendações e normas das
autoridades competentes; Reorganização do trabalho e do negócio às novas condições geradas
pela pandemia.
Os principais objetivos do projeto são:



garantir a segurança e confiança dos nossos colaboradores internos, assim como dos
clientes, fornecedores e parceiros com que temos relações estabelecidas;
garantir o cumprimento integral das orientações e regulamentos definidos e
implementados pelas entidades competentes;

