
 

Designação do projeto: Fafedry 4.0 
 
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-033488  – SI Inovação Produtiva - em territórios de Bx Dens 
 
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 
 
Região de intervenção: Norte 
 
Entidade Beneficiária: Fafedry - Fast fashion Finishing, Unipessoal, Lda. 
 
Data da aprovação: 22.02.2018 
 
Data de Inicio: 01.06.2018 
 
Data de conclusão: 30.05.2020 
 
Custo total elegível: 879.701,00 € 
 
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 527.820,60€ 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
Objetivos:  
O projeto Fafedry 4.0 incide na integração vertical de novas funções de Ultimação e na sua capacidade 
de inovação e diferenciação, suportadas na digitalização de novos processos de negócio, na integração 
horizontal e vertical de sistemas de informação, e na conetividade entre equipamentos e pessoas. 
Atividades: Os investimentos dividem-se em 6 blocos: 

• construção e remodelação de um espaço;  

• auditorias e estudos necessários e obrigatórios 

• equipamentos produtivos para a área de tinturaria, tingimento e acabamentos à peça 

• reforço das capacidades de inovação e desenvolvimento de produtos 

• sistemas avançados de Informação (infraestrutura digital) que suportem novos processos 
produtivos e novos processos de negócio 

• integração de sistemas de informação que permitam a conetividade entre sistemas, entre 
equipamentos e com os clientes 

• processos avançados de produção flexíveis para acomodar alterações na procura. 

• plano de marketing. 
Resultados esperados/atingidos: 

• criação de valor com mais capacidade e rapidez de inovação, desenvolvimento de produtos e 
maior flexibilidade e adaptabilidade produtiva às alterações da procura 

• uma atuação ecoeficiente e sustentável, em linha com o espírito e exigência do retalho; tanto 
no que se refere às caraterísticas dos equipamentos como aos processos a implementar; 

• digitalização e conetividade interna e com os clientes, centradas no desenvolvimento de um 
relacionamento de proximidade, com produção e disponibilização de informação útil e nível de 
participação permanente; 

• cumprimento maximizado dos princípios de conformidade  

• melhor controlo dos processos do negócio e mais produtividade e rentabilidade das operações 
e do negócio 

• preços mais competitivos 
 
Resultados esperados (valores pós-projeto): 
Valor Acrescentado Bruto - VAB: 734.521,20 € 
Criação de Emprego Qualificado - CEQ: 2 postos de trabalho 
Volume de Negócios - VN: 1.331.153,59 € 
 


