
 
 

Designação do projeto | PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO FSM 2015/2017 

Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-012801 

Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária | FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S.A 

 

Data de aprovação | 2016-01-08 

Data de início | 2015-01-20 

Data de conclusão | 2018-02-28 

Custo total elegível | 117.480,72€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 52.866,32€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O presente projeto de 

investimento visa desenvolver um plano de internacionalização eficiente, promovendo 

a empresa junto dos mercados internacionais, de forma a conquistar novos mercados, 

diversificar a sua carteira de clientes e promover novos produtos de marca própria juntos 

dos mercados alvo. 

 

 

 



 
 

Designação do projeto | PROJETO DE QUALIFICAÇÃO FSM 2015/2017 

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-012805 

Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária | FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S.A 

 

Data de aprovação | 2016-01-08 

Data de início | 2015-09-25 

Data de conclusão | 2018-02-28 

Custo total elegível | 111.747,81€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 50.286,51€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | A politica de investimentos de 

qualificação da empresa, visa promover o desenvolvimento da empresa em áreas de 

competitividade críticas, designadamente na gestão da organização, na 

competitividade à escala global, na internacionalização, inovação, diferenciação dos 

produtos, valorização dos recursos humanos, promoção da imagem e visibilidade da 

empresa e do sector e no posicionamento superior na cadeia de valor. 

 

 

 

 

 



 

 

Designação do projeto | SI QUALIFICAÇÃO FSM 2018/2020 

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-041049 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária |FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S.A. 

 

Data de aprovação | 13-03-2019 

Data de início | 01-04-2019 

Data de conclusão | 31-03-2021 

Custo total elegível | 152.818,16€ 

 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 68.768,17€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O presente projeto tem o 

objetivo de contribuir para o reforço das capacidades de organização e gestão da 

empresa, através de investimentos relacionados com a introdução de novos métodos 

ou novas filosofias de organização do trabalho e reforço das capacidades de gestão e 

planeamento do trabalho e o desenvolvimento de uma rede moderna de 

distribuição/logística intensificando a utilização das TIC. 

 



 
 

Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA_COMBATE AO COVID-19_FSM 

Código do projeto | POCI-01-02B8-FEDER-071741 

Objetivo principal | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação 

Região de intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária | FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S.A 

 

Data de aprovação | 2020-08-05 

Data de início | 2020-05-01 

Data de conclusão | 2020-10-31 

Custo total elegível | 1.096.407,66€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 548.203,83€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Com a implementação deste 

projeto, a FSM pretende diversificar a sua atividade, encontrando nichos de mercado 

alternativos à sua produção atual e, por outro lado, dar uma resposta às necessidades 

do país de responder à procura de equipamento médico hospitalar, no combate ao 

surto epidemiológico COVID 19. 

 

 


