
Cofinanciado por: 

 

Projeto Nº NORTE-02-0853-FEDER-047638 

Designação do Projeto: Aumento de capacidade e novos produtos 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos: Inovação Produtiva 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Barcelos - Norte 

Entidade Beneficiária: FARIA DA COSTA – Peúgas e Confecções, Lda. 

 

Data de aprovação | 13-11-2020 

Data de início | 20-12-2019 

Data de conclusão | 30-06-2021 

Custo total elegível | 850.530,31 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | Incentivo FEDER não reembolsável – 246.928,15 euros 

 

Síntese e Objetivos do Projeto: O projeto de Inovação Produtiva da FARIA DA COSTA tem 

como objetivo efetuar um investimento na sua área de produção consubstanciado na aquisição 

de teares, remodelação de instalações, infraestruturas técnicas e painéis solares que irão 

permitir um aumento da capacidade produtiva, em cerca de 48%, face à atual capacidade 

instalada. 

 

Impacto esperado do Projeto na Competitividade da Empresa:O projeto terá um forte impacto 

na competitividade da empresa, permitindo-lhe redução de custos e aumento produtivo e 

diversidade de produtos oferecidos ao mercado com características inovadoras, permitindo 

acesso a mais clientes e mais encomendas. Sendo, consequentemente, esperado um aumento 

do volume de negócios. 

Conjuntamente a FARIA DA COSTA pretende, por um lado, melhorar as condições de trabalho 

através da reorganização do processo produtivo e aposta séria na formação profissional, e por 

outro, integrar a empresa numa economia circular, procurando reduzir a sua pegada ecológica. 

 



Projeto cofinanciado pela EU 
 
 

 
 
 
Designação do projeto | DIP - Diversificação e Inovação Produtiva 
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-019068 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária | FARIA DA COSTA-PEUGAS E CONFECÇÕES LDA 

Data de aprovação | 03-11-2016 

Data de início | 01-10-2016  
Data de conclusão | 30-09-2018 

Custo total elegível | 1.394.160,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FERDER: 675.954,00€ e FSE: 24.647,00€ 
 
 
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS: 
Este projeto reflete a aposta da FARIA DA COSTA no reforço da sua capacitação empresarial através do investimento 
em atividades inovadoras e qualificadas que contribuirão para a sua progressão na cadeia de valor. O objetivo 
prendesse com o aumento da capacidade de produção de um estabelecimento já existente em pelo menos 20%.  

Sendo o core business da FARIA DA COSTA a produção de peúgas técnicas e inteligentes, identifica-se a imperiosa 
necessidade de ter capacidade para pequenas séries de produção com elevada diferenciação e personalização dos 
produtos. A empresa pretende também conquistar e consolidar alguns nichos de mercado em expansão, passando a 
fabricar soluções no âmbito do Biking (Road Bike e Mountainbike), Running, Desportos de Inverno (Alpine Skiing, Cross 
Country, Ski Touring, Snowboard), Caminhada, Montanhismo, Trekking, Desportos Motorizados, Saúde, entre outros. 
Os investimentos integrantes deste projeto vão permitir ampliar a sua capacidade de produção, explorando e 
captando as vantagens da produção de pequenas séries. 

A empresa levará a cabo um conjunto de investimentos em equipamentos de ponta, que permitirão garantir os 
critérios de qualidade, diferenciação e inovação. Paralelamente desenvolverá um conjunto de ações de marketing e 
intervenções na organização que impulsionarão o processo de internacionalização e o aumento do VN Total e 
Internacional. 

 


