
 

FICHA DO PROJETO 

Entidade Beneficiária: MMPET, Lda  

Designação do Projeto: Fabricar, inovar e diversificar para acrescentar valor, diferenciar, 

internacionalizar e aumentar a satisfação dos clientes. 

Código Universal: CENTRO-05-5141-FEDER-000138 / CENTRO-05-4740-FSE-000090 

Programa Operacional: Programa Operacional Regional do Centro 

Objetivo Temático: Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação 

Prioridade de Investimento: Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária; 

Objetivos Principais: Modernizar, inovar e reestruturar a atividade na área da produção, da logística 

e do marketing/comercial, para melhor a competitividade e a rentabilidade da organização. 

 

CENTRO-05-5141-FEDER-000138   CENTRO-05-4740-FSE-000090 

Data de Aprovação – 19.09.2018   Data de Aprovação – 19.09.2018 

Data de Inicio – 12.01.2018    Data de Inicio – 12.01.2018 

Data de Conclusão – 31.05.2019   Data de Conclusão – 31.05.2019 

Custo Total Elegível Aprovado – 30.801 €  Custo Total Elegível Aprovado – 15.167,52 € 

Fundo Aprovado – 15.400,50 €    Fundo Aprovado – 15.167,52 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: A MMPet pretende aumentar a sua linha 

de fabrico através da aquisição de novos equipamentos produtivos, que permitam aumentar as 

quantidades produzidas e o número de produtos disponibilizados, que são na sua totalidade 

idealizados e desenvolvidos internamente, correspondendo às necessidades e preferências 

detetadas nos clientes e nos que pretende atingir. Para escoar o aumento da produção, o armazém 

da empresa foi devidamente equipado de modo a acondicionar corretamente e expedir os produtos 

fabricados na empresa de forma célere e eficiente. Renovar o sistema informático de modo a agilizar 

processos e procedimentos de controlo da atividade e dos recursos envolvidos na mesma, bem como 

incrementar o processo de internacionalização da empresa através da presença nas principais feiras 

deste setor que se realizam em Madrid, Paris e Bolonha. Para dotarmos a empresa dos recursos 

humanos para responder com qualidade e rapidez ao elevado crescimento que temos vindo a registar 

e que se prevê para o futuro iremos contratar 5 novos funcionários para os setores de produção e 

armazenagem/expedição. 


