
 

Nº Projeto: 072428 

Código do projeto: POCI-03-3560-FSE-072428 

Objetivo principal: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade Beneficiária: FSM – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. 

 

 

Data de aprovação: 2020-12-22 

Data de início: 2021-02-01 

Data de conclusão: 2023-01-23 

Custo Total Elegível: 85.422,94 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE – 46.508,85€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese do Projeto:  

 

A FSM – Indústria de Confeções S.A., localizada em Lousada, Porto, possui como objeto social confeção de 
outro vestuário exterior em série.  

A empresa está inserida num setor essencialmente de base industrial, e considera que o projeto de formação 
se torna essencial para garantir a continuidade e o aprofundamento na inovação tecnológica, na moda, no 
serviço, na capacidade para estar mais presente à escala internacional e diversificar mercados. Em 2020 criou 
a FSM PROTECT, na qual produz equipamento médico e de proteção individual com pretensões de 
continuidade futura. 

A intervenção formativa foi elaborada tendo em conta os objetivos estratégicos da empresa e as 
necessidades sentidas por esta para:  
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Execução do projeto



 

- Responder eficazmente ao aumento de volume de trabalho que pretendem alcançar e à eficiência 
organizacional e de gestão de recursos materiais e humanos essenciais para continuar a prestar um serviço 
de qualidade e de honradez de compromissos;  

- Aperfeiçoar as habilidades de modelação e confeção de peças de vestuário;  

- Organizar o trabalho de forma produtiva e com uma logística que minimize a probabilidade de erros e 
falhas; 

- Gerir os projetos na sua totalidade com eficiência, dinamismo e rentabilidade de tempo e recursos; 

- Responder rapidamente às mutações constantes do mercado e do público reduzindo custos e atendendo às 
necessidades dos clientes;  

- Apostar, com pretensões de continuidade futura, no projeto de produção de equipamento médico e de 
proteção;  

- Reduzir aos desperdícios;  

- Melhorar a eficiência e a produtividade de forma a serem mais competitivos;  

- Promover a valorização pessoal e profissional dos colaboradores com o aumento das suas competências;  

- Aumentar os níveis de motivação, liderança, alinhamento organizacional e de otimização de processos;  

- Fomentar o espírito de equipa de forma a melhorar a comunicação entre todos os departamentos;  

- Estimular um ambiente de trabalho coeso perseguindo os mesmos fins e em que todos colaboram para um 
trabalho final com qualidade. 

 

Neste contexto, a FSM apresentou um projeto formativo ao abrigo do aviso nº 10/SI/2020 – Projetos 
Autónomos de Formação, delineado para dar as condições por forma a concretizar os seus objetivos 
estratégicos e pretensões com sucesso. 

 

 

      

    


