Projectos Individuais - Internacionalização das PME
Designação do Projeto: Reforço da presença da empresa no mercado internacional através da
inovação em marketing e organizacional
Código do Projeto: POCI-02-0752-FEDER-019748
Objetivo Principal: Reforçar a Competitividade das PME
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: MOVIMAR - MÓVEIS DE COZINHA, LDA.
Data de Aprovação: 14-09-2016
Data de Início: 27-04-2016
Data de Conclusão: 30-04-2018
Custo Total Elegível Aprovado: 261.909,16€
Apoio Financeiro da União Europeia Aprovado: 117.859,12€
Custo Total Apresentado: 223.731,70 Euros (Elegível = 209.544,39 Euros)
Apoio Financeiro da União Europeia Real: 94.294,98 Euros
Execução Final: 80%
O Plano de Internacionalização previsto em candidatura visa a expansão da MOVIMAR a novos
mercados diminuindo cada vez mais a sua dependência do mercado Nacional e diversificando a
sua presença nos mercados internacionais.
A empresa atualmente já apresenta um nível de exportações na ordem dos 38% no entanto essas
exportações advêm essencialmente do mercado Angolano com uma representatividade superior
e, em menor escala, França e Suíça.
Com este projeto pretende promover a sua presença em vários outros mercados de forma a não
fomentar qualquer tipo de dependência no mercado seja ele Nacional como Internacional. A
empresa pretende assim exportar para cerca de dez países aumentando a sua abrangência no
mercado global.
Para alcançar esta estratégia com sucesso irá realizar diverso investimento imaterial, através da
participação em feiras com stand, da realização de viagens de prospeção e do investimento em
marketing internacional. Com esta estratégia pretende atingir em 2019 um nível de exportações
superior a 65%.

SI Qualificação PME
Designação do projeto: MOVIMAR - Qualificação 4.0 do mobiliário made in Portugal
Código do Projeto: LISBOA-02-0853-FEDER-040809
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Entidade Beneficiária: MOVIMAR - MÓVEIS DE COZINHA LDA
Data de Aprovação: 12-03-2019
Data de Início: 2019-03-27
Data de Conclusão: 2021-03-26
Custo Total Elegível: 310.000,00 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: 124.000,00 Euros
A MOVIMAR - Móveis de Cozinha, Lda. é uma média Empresa, localizada no concelho de Mafra,
que iniciou a sua atividade em 1989, especializada no fabrico e comercialização de móveis de
cozinha.
A gama de produtos fabricados pela MOVIMAR divide-se em 4 linhas específicas: Cozinha,
Roupeiro, Banho e Decoração concebidos com diversos tipos de materiais com características
mecânicas e acabamentos diferentes e executados por medida permitindo uma personalização
integral dos produtos adquiridos.
De acordo com referido em candidatura, o presente projeto de investimento denominado
«MOVIMAR – Qualificação 4.0 do mobiliário made in Portugal», visa potenciar o
desenvolvimento da empresa nos domínios imateriais de competitividade das novas marcas
«MVM-HEALTH e MVM-SEA» no mercado da saúde e das atividades náuticas de recreio.
A Empresa enquadrou o projeto nas tipologias «Inovação organizacional e gestão», «Economia
digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC)», «Criação de marcas e design»,
«Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos» e «Qualidade».

SI Qualificação PME
Designação do projeto: Aposta na inovação organizacional e de gestão com recurso às TICs e
novas estratégias de marketing para reforço do posicionamento da empresa no mercado
internacional
Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-019747
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Entidade Beneficiária: MOVIMAR - MÓVEIS DE COZINHA LDA
Data de Aprovação: 2016-11-22
Data de Início: 2016-05-02
Data de Conclusão: 2018-04-30
Custo Total Elegível: 174.445,00 Euros
Apoio Financeiro da União Europeia: 78.500,25 Euros
A MOVIMAR - Móveis de Cozinha, Lda. é uma média Empresa, localizada no concelho de Mafra,
que iniciou a sua atividade em janeiro de 1989, especializada no fabrico e comercialização de
móveis de cozinha. Complementarmente a Empresa também desenvolve e comercializa outro
tipo de mobiliário como o de casa de banho e quarto (roupeiros e dressings). A Empresa dividese essencialmente por três departamentos: Produção (Instalações fabris onde fabricam o
mobiliário), o Comercial com um apelativo ShowRoom onde se pode visualizar diferentes
cenários reais quer de cozinhas, como de casas de banho, e o Departamento de Mercados e
Gestão.
Com o presente projeto de investimento denominado "Aposta na inovação organizacional e de
gestão com recurso às TICs e novas estratégias de marketing para reforço do posicionamento
da Empresa no mercado internacional" a Empresa pretende reunir as condições necessárias ao
nível organizacional, gestão e marketing, para apostar em novos mercados externos e reforçar
a presença nos mercados onde já está inserida. O plano de investimentos que a Empresa se
propõe realizar visa a modernização tecnológica, recorrendo a ferramentas de gestão na área
das TIC's que permitem o maior rigor e eficiência no serviço a prestar para além da otimização
do processo produtivo, permitindo obter ganhos de produtividade e principalmente dar
resposta ao acréscimo de encomendas que a Empresa espera vir a alcançar após a execução da
presente candidatura e da candidatura submetida no âmbito do SI Internacionalização.

