Designação do projeto |SST - Smart&Sustainability Textiles by Vital Home
Código do projeto |NORTE-02-0853-FEDER-043086
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES, FILHOS, S.A.
Data de aprovação |14-08-2019
Data de início |02-02-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível 2.565.056,80 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 577.137,78 EUR
Objetivos e resultados esperados:
A VMR apostará no lançamento de produtos que aliam a alta tecnologia à sustentabilidade,
nomeadamente têxteis inteligentes para revestimento de colchões e colchas e roupa de banho - felpos
de tamanho customizado e design sofisticado, tapetes de banho com fios reciclados. Com estes
produtos, a VMR pretende fornecer os segmentos mais elevados de nichos específicos de Saúde,
Hotelaria e Decoração. É objetivo aumentar a capacidade produtiva em 28,18% até 2022, assente num
parque de máquinas tecnologicamente evoluídas que permita lançar novas coleções de produtos
inovadores, assim como alargar a atuação internacional a novos mercados.

Indicadores de Resultado:
-

Indicador I1 (valores pós-projeto) - Valor Acrescentado Bruto – VAB: 4.402.116,00
Indicador I2 (valores pós-projeto) - Criação de Emprego Qualificado - CEQ - 18 Postos de
Trabalho;
Indicador I3 (valores pós-projeto) - Volume de negócios – VN – 12.803.657,00€

FEDER
Investimento privado:
1.410.781,24€

45%
55%

Investimento Público:
1.154.275,56€

Designação do projeto |SST - Smart&Sustainability Textiles by Vital Home
Código do projeto | NORTE-06-3560-FSE-046502
Objetivo principal| Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES, FILHOS, S.A.
Data de aprovação | 08-11-2019
Data de início | 01-02-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível |51.544,02 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FSE – 20.778,60 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Com o desenvolvimento deste projeto, a SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES, FILHOS, S.A. pretende
criar as condições necessárias para um eficaz crescimento da empresa através da otimização do processo
produtivo e da gestão interna, que permitam a disponibilização de novos produtos, no seguimento da evolução
das solicitações dos clientes, complementando os investimentos tecnológicos com o aumento das competências
dos RH em consonância. Os indicadores de resultado a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes:
-

-

Grau de cumprimento das atividades previstas no plano de formação, aferido através da relação entre
o número de horas de formação programadas e o número de horas de formação realizadas no âmbito
do projeto (%): 100%;
Percentagem de trabalhadores que, por método de inquirição, se considerem mais aptos para a
inovação e gestão, em relação ao total de trabalhadores abrangidos: 100%

FSE
40%
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Investimento elegível: 51.544,02€
Incentivo: 20.778,60 €

