
Projeto n.º  POCI-02-0752-FEDER-043846
Designação do projeto: INTERNACIONALIZAÇÃO 2020 OAF FIAÇÃO
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: QI PME - Internacionalização
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: Norte
Entidade beneficiária: Tearfil Indústria Têxtil, S.A.
Data de aprovação : 30-07-2019
Data de início : 26-06-2019
Data de conclusão: 25-06-2022
Custo total elegível: 224 700,00 €

Apoio financeiro da EU: 101 115,00 €

n.a. Inv. Total

Inv. Executado

Síntese do projeto

Portugal 
Coimbra 

Apoio financeiro público 
nacional:

O presente projeto de investimento tem como objetivo impulsionar o  processo de 
internacionalização da empresa, definindo como
mercados de atuação: França, Alemanha, EUA, Itália, Bélgica, Marrocos, Grécia, Polónia, 
Lituânia, Canadá, Japão e Rússia e responder, entre outros.                                                                                                                       
Objetivos:                                                                                                                   (i) 
diversificar mercados de exportação em pelo menos 14 países; (ii) atingir um volume de 
negócios total de EUR 15.000.000,00; (iii) atingir 37% de volume de negócios 
internacional e (iv) reforçar a equipa com 2 recursos humanos qualificados nas áreas de 
marketing digital e comercial internacional.
Por forma a alcançar as metas preconizadas, a empresa idealizou, para o projeto em 
apreço, um plano de investimentos dos quais se destacam:     (i) ações de prospeção e 
captação de novos clientes, (ii) participação em feiras internacionais relativas à sua 
indústria, (iii) reforço da sua equipa comercial e de marketing, (iv) implementação de 
novas técnicas de marketing, com a criação de website multilingue, e (v) registo 
internacional da sua marca.

87%

Tx. Execução a:

22/11/2021

Portugal - Norte

Qualificação e inovação das 
PME



Projeto n.º POCI-01-02B7-FEDER-057041

Custo total elegível: 377 864,48 €

Apoio financeiroda EU: 306 079,48 €

n.a. Inv. Total

Inv. Executado

Data de início :                        01-09-2020
Data de conclusão:                       30-06-2021

Síntese do projeto

Portugal 
Coimbra 

Apoio financeiro público 
nacional:

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos em Atividades de Investigação e Desenvolvimento e 
Investimento em Infraestruturas de ensaio e Otimização no Contexto do Covid-19

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova geração de fios multifuncionais 
ativos para utilização em equipamentos de proteção individual reutilizáveis, produzidos a partir de 
malhas e tecidos, incluindo máscaras e batas. Efetivamente, com a utilização massiva de 
equipamentos de proteção, verifica-se, no mercado, escassez de soluções que simultaneamente 
possam atender às necessidades de proteção ativa, ao conforto proporcionado ao utilizador e de 
preservação do meio ambiente. Os fios a desenvolver serão produzidos por tecnologias de fiação de 
fibras curtas funcionalizadas com óxidos metálicos, com capacidade antibacteriana e antivírica. Por 
outro lado, no sentido de garantir a multifuncionalidade integrando conforto/desempenho, as 
misturas de fibras a incorporar neste portfolio de fios apresentarão igualmente conforto ativo, por 
via do toque proporcionado e da gestão da humidade. Pretende-se com este projeto efetuar um 
avanço face ao estado da arte, através do desenvolvimento de substratos fibrosos utilizados 
normalmente com função de barreira, para concretizar um conceito inovador com características 
ativas, em detrimento de soluções de EPI passivos (tradicionais). 

90%

Tx. Execução a:
15/08/2021

Portugal - Norte

PROJETOS DE I&D - PROJETOS 
INDIVIDUAIS- COVID-19



Designação do projeto | ADAPTAR - PME
Código do projeto | NORTE-02-08B9-FEDER-070186
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção | Norte

Entidade beneficiária | Tearfil - Indústria Têxtil, S.A.

Data de aprovação | 16-07-2020
Data de início | 20-11-2020
Data de conclusão | 29-03-2021
Custo total elegível | 17 400,00 €

Apoio financeiro da União Europeia | 

Apoio financeiro público nacional/regional | n.a.

Inv. Total

Inv. Executado

 FEDER 8700,00 Eur

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

A Tearfil procura contribuir para o controlo e erradicação da
pandemia COVID-19, através da adaptação das suas
instalações, com o intuito de implementar as normas e
recomendações das autoridades competentes, no que
respeita às norma de higiene e segurança essenciais para o
retormar da sua actividade. No âmbito do Projeto estão
previstas a realização de investimentos, para a higienização,
segurança e distanciamento social´dos colaboradores, em
cada posto de trabalho.

97%

Tx. Execução a:
31/03/2021


