
Designação do projeto| QUALIFYWOOD&FURNITURE - SUPORTE PARA UM SETOR MAIS 
COMPETITIVO 

Código do projeto| POCI-02-0853-FEDER-047252 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

 

Data de aprovação |2020-07-07 

Data de início |2020-07-01 

Data de conclusão | 2022-06-30 

 

Investimento total | 563.119,14 € 

Investimento elegível| 479.666,40 € 

Apoio financeiro da União Europeia| 407.716,44 € 

Enquadramento| 

O projeto “QUALIFYWOOD&FURNITURE - SUPORTE PARA UM SECTOR MAIS COMPETITIVO” foi 
apresentado pela AIMMP – Associação dos Industriais de Madeira e Mobiliário de Portugal, em 
31/01/2020, ao abrigo do AAC nº 02/SIAC/2019 – Qualificação. 

O projeto visa criar condições para resposta das PME do setor aos desafios e oportunidades de 
negócio globalizados, evoluindo para as melhores práticas empresariais. 

Síntese do projeto: Objetivos e resultados esperados| 

O projeto QUALIFY WOOD & FURNITURE consiste num conjunto de ações que contribuem para 
a qualificação das indústrias da fileira da madeira e mobiliário aos níveis da inovação 
organizacional e financeira, adequação dos recursos humanos, diferenciação e credibilização de 
produtos e serviços por via da certificação. 

O projeto visa aumentar a competitividade das PME e a atratividade e imagem geral do setor, 
designadamente: 

• O aumento da maturidade operacional e técnica das PME através da qualificação contínua de 
gestores e colaboradores, e da maior atratividade do setor junto de novos talentos; 

• A disponibilização de metodologias e guias práticos com vista à entrada em esquemas de 
certificação que conferem mais valias comerciais. 

• A criação de grupos de trabalho que congreguem interesses de fileira e promovam a aquisição e 
partilha de conhecimentos. 



 

Contempla as seguintes atividades: 

ATIVIDADE RESULTADOS ESPERADOS 
PROMOVER ESTRUTURAS 
FINANCEIRAS MAIS EQUILIBRADAS E 
ACESSO A FORMAS INOVADORAS DE 
FINANCIAMENTO 

• Diagnóstico dos contextos de financiamento 
existentes 

• Manual de modelos e instrumentos de 
financiamento  

• Promoção do setor junto das instituições 
financeiras para aumentar a sua visibilidade 

• Workshops de disseminação 
REQUALIFICAÇÃO E RECONVERSÃO 
PROFISSIONAL PARA A INOVAÇÃO NA 
INDÚSTRIA 

• ROTEIRO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO 
SECTOR DA MADEIRA  

• Workshops sobre o tema "Práticas para a melhoria 
da qualificação no sector da madeira" 

• Reuniões com os parceiros sociais  
• Seminário Final de Apresentação das Conclusões 

ROTEIRO PARA A CAPTAÇÃO E 
RETENÇÃO DE JOVENS QUALIFICADOS 
PARA A INDÚSTRIA 

• DIAGNÓSTICO DA ATRATIBILIDADE DO SETOR 
PARA JOVENS COM NOVAS ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA: ECONOMIA CIRCULAR E 
INDÚSTRIA 4.0 

• PLANO DE AÇÕES PARA MELHORAR A PERCEÇÃO 
DOS JOVENS ESTUDANTES OU RECÉM-
LICENCIADOS SOBRE A INOVAÇÃO E VANTAGENS 
DE EMPREGABILIDADE NO SETOR 

GUIÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DE PME 
PARA O CLUBE DE FORNECEDORES DA 
NATO 

• ESTUDO DE PRODUTOS E MERCADO DISPONÍVEL 
• GUIA DE CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS E MODELOS DE CONTRATAÇÃO 
• WORKSHOP DE DISSEMINAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DA 
MARCA DE CERTIFICAÇÃO 
“GOODCHIPS®” 

• Obter licença da marca GOODCHIPS ® para Portugal  
• NORMA DE CERTIFICAÇÃO GOODCHIPS® EM 

PORTUGUÊS 
• Promoção das vantagens da adesão à marca 

MANUAL DE APLICAÇÃO DE 
PAVIMENTOS EM MADEIRA • Brochura interpretativa da diversa nomenclatura 

existente 
• Manual de Pavimentos para as indústrias de 

madeira que reúna a informação relevante sobre o 
fabrico e aplicação de pavimentos em madeira 

• Criação de um sistema de certificação da 
competência profissional “Aplicador de 
Pavimentos em Madeira” 

 

A implementação do projeto deverá conduzir aos indicadores de resultado: 

1 - Contributo para indicadores do PO 

IPO1 - PME que manifestaram que irão introduzir processos de inovação na empresa, face ao 
total das PME que beneficiaram das ações e resultados do projeto: 30% 



IPO2 - PME que consideraram útil a informação, metodologias ou ferramentas disponibilizadas 
no âmbito do projeto face ao total das PME que beneficiaram das ações e resultados: 90% 

2 - Indicadores relevantes na perspetiva do beneficiário/projeto 

IB1 Número de ações de disseminação realizadas no decorrer do projeto: 7 

IB2 Número de participantes nas ações de disseminação realizadas no decorrer do projeto: 100 

IB3 Nº de downloads dos outputs do projeto a partir do site: 500 

IB4 Variação do número de empregados no setor (estatísticas MTSS): + 5% 

I5 Nº de empresas candidatas a formas de financiamento apresentadas na atividade 1: 20 

 

 

 


