Designação do projeto – Investir na Industria 4.0 para inovar e crescer
Código do Projeto – POCI-02-0752-FEDER-023059 POCI-03-3560
Objetivo principal – Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção - Norte
Entidade Beneficiária – Docofil Sociedade Têxtil, Lda.
Data da aprovação – 2017-06-21
Data de início – 2016-09-17
Data de Conclusão – 2018-08-01
Custo total elegível – 264.513,75 Eur
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER - 110.593,69 Eur | FSE – 11.250,00 Eur
Com o presente projeto a Docofil procura-se a expansão a
novos países através de ações de promoção, de prospeção
de clientes, e de conhecimento de mercados externos,
através da introdução de novos métodos de trabalho, em
atividades de inovação de Marketing ou organizacional,
passando a utilizar novos saberes e novas formas de agir
com o objetivo principal de melhor, mais eficiente e mais
abrangente distribuição dos seus produtos.
Objetivos:
- Valor das exportações no volume de negócios – 94,24%
- O reforço da notoriedade da marca Docofil Blu;
- A evolução na cadeia de valor apostando nos segmentos
de maior valor acrescentado.
Designação do projeto – Inves�r na Industria 4.0 para inovar e crescer
Código do Projeto – NORTE-02-0853-FEDER-070763
Obje�vo principal – Reforço da capacitação empresarial PME para o desenvolvimento de
bens e serviços.
Região de Intervenção - Norte
En�dade Beneﬁciária – Docoﬁl Sociedade Têx�l, Lda.
Data da aprovação – 2021-01-29
Data de início – 2020-06-15
Data de Conclusão – 2022-05-31
Custo total elegível – 1.992.607,92 Eur
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia - FEDER - 498.151,98 Eur

Síntese e obje�vos do Projeto:
Através de inves�mentos em equipamentos
tecnologicamente avançados a Docoﬁl procura aumentar o
seu volume de exportações para os próximos anos.
Acções nas seguintes áreas:
- Equipamentos produ�vos;
- Introdução de novos métodos organizacionais;
- U�lização de métodos inovadores de marke�ng;
- Implementação de ferramentas I4.0;
- Maior eﬁciência energé�ca.

Incen�vo FEDER
498 151,98 €

Inves�mento Privado
1494 455,94 €

