
 

   
 

FICHA DE PROJETO 

Designação do projeto: Introdução de Novos e inovadores produtos e de nova marca e 

Digitalização de todo o processo administrativo e processo produtivo 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-047715 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: BERSANDRA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS, LDA 

Data de aprovação: 13/11/2020 

Data de início: 09/09/2019 

Data de conclusão: 08/09/2021 

Custo total elegível:  529.795,22€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 200.956,81€ 

 

Síntese do projeto: 

Com este projeto a BERSANDRA  pretende reforçar a presença no mercado 

internacional através da inclusão de novos e variados produtos.  

O projeto tem por objetivo intervir nas seguintes áreas: 

1) Produção de estofos em pele que se caracterizam pela utilização de peles naturais de 

categoria superior e pela maior perfeição, diferenciação e longevidade. 

2) Produção de produtos Relax - sendo maioritariamente constituídos por cadeiras e sofás 

adaptados à morfologia das peças, como assentos e cadeiras vibratórias e descanso para 

as pernas, braços e pescoço. 



 

   
 

3) Desenvolvimento e aplicação de automatismos relax com possibilidade de interligar o 

mesmo com smartphone, via App. 

4) Introdução de linha de produto versátil - Sofás completamente versáteis e desmontáveis 

em que a qualquer altura o cliente pode transformar a sua fisionomia, alterar os 

revestimentos e até trocar de cor dos mesmos. 

5) Desenvolvimentos de novas linhas de estofos em tecido - trata-se de continuar com a 

estratégia de continuidade de desenvolvimento de linhas de produtos de design exclusivo 

oferecendo aos mercados novos e diferentes modelos de produtos.  

6) Aumento da área Fabril em 1200m2 com vista o reforça da sua capacidade produtiva 

e organizativa.  

7) I&D de Marketing e Produção integrados - com este projeto espera-se inovar no 

sistema organizativo e de produção que empresa possui. 

Os resultados a alcançar no âmbito do projeto, são os seguintes: 

a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 556.045,86 

Euros; 

b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 3 Postos 

de Trabalho; 

c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 1.372.156,27 Euros. 


