
SÍNTESE DO PROJETO 

A empresa Miguel Sousa Confeções - Unipessoal, Lda., é uma pequena empresa, 

localizada no concelho de Barcelos, cuja atividade consiste na confeção de artigos de 

vestuário para senhora. A empresa comercializa t-shirts, casacos, calças, calções, 

vestidos, sais e alguns tipos de acessórios como gorros, cachecóis e encharpes, em 

malha, renda ou tecido. Com o presente projeto de investimento, está prevista a 

realização um conjunto de investimentos que segundo a empresa permitirão o 

lançamento no mercado de novos produtos (underwear feminino) com marca própria 

e inseridos em coleções próprias.

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS

A MSC pretende alcançar os seguintes resultados:

— Aumentar o volume de negócios de 3.260.006,56€ em 2014 para 4.200.000,00€ 

   em 2019;

— Diversificar os mercados internacionais e manter os níveis de exportação acima 

   dos 92%;

— Penetrar em média em 3 novos mercados por ano;

— Aumentar o volume de negócios num mínimo de 25% até 2019;

— Diminuir o prazo médio de recebimentos, mantendo-o sempre inferior 

   ao ano anterior;

— Criar 6 postos de trabalho, 2 dos quais qualificados;

— Atingir uma produtividade de trabalho superior à média do sector até 2019;

— Libertar os meios financeiros suficientes que permitam cobrir o investimento 

   de cerca de 1 milhão de euros.

Com este projeto, a MSC pretende aplicar os resultados do seu esforço contínuo de 

crescimento, quer ao nível da inovação tecnológica/organizacional e de marketing, 

quer da inovação no produto, aumentando a sua produtividade operacional, 

maximizando a sua capacidade exportadora e adequando a capacidade de produção 

às necessidades previsíveis para o período até 2019, sendo para o efeito necessário 

aumentar a capacidade do estabelecimento já existente.

PROJETO N.º: NORTE-02-0853-FEDER-019630

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Luxury Underwear

OBJETIVO PRINCIPAL: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME

REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Norte

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Miguel Sousa Confecções - Unipessoal Lda

NORTE-06-3560-FSE-019630

Data de aprovação: 2016-11-02

Data de início: 01-07-2016

Data de conclusão: 30-11-2017

Custo total elegível: 831.064,61 EUR

Apoio financeiro da União Europeia: 

FEDER – 524.720,00 EUR

FSE – 57.025,23 EUR

FEDER

FSE

Investimento elegível: 749.600,00 €

Incentivo: 524.720,00 €

70%

30%

70%

30%

Investimento elegível: 81.464,61 €

Incentivo: 57.025,22 €


