
Designação do projeto: Déconforto - Internacionalização
Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-034448
Objetivo principal: Iniciar a exportação de produtos estofados
diferenciadores, com foco na indústria mobiliário, para mercados com poder
de compra
Região de intervenção: NORTE 
Entidade beneficiária: DÉCONFORTO, UNIPESSOAL, LDA

Data de aprovação: 16-04-2018
Data de início: 25-02-2018
Data de conclusão: 24-02-2020
Custo total elegível: 895.755,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 403.089,75 EUR

Com a realização deste projeto pretendemos aprofundar o conhecimento
do mercado externo, efetuando prospeções de mercado , e
consequentemente fomentarmos a nossa posição nesses mercados
alcançando a notoriedade em mercados externos.

Feira FMZ 2020

Asian Financial Forum 2020

PPE Bulgária 2019

PPE Marrocos 2019



Designação do projeto: Internalização da Cadeia de Valor com Aumento da 
Capacidade Produtiva
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-032905
Objetivo principal: Desenvolver uma unidade industrial, destinada à 
produção em grande escala de mobiliário e estofos.
Região de intervenção: NORTE 
Entidade beneficiária: DÉCONFORTO, UNIPESSOAL, LDA

Data de aprovação: 22-02-2018
Data de início: 01-10-2017
Data de conclusão: 30-09-2020
Custo total elegível: 1.907.692,30  EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 1 144 615,38 EUR

- Criação de uma nova unidade industrial, com equipamentos produtivos 
de ultima geração

- Apresentação de uma elevada sustentabilidade ecológica
- Implementação de equipamentos eficientes, de painéis fotovoltaicos e 

iluminação LED
- Alargar a cadeia de valor



Projeto nº 68891

Designação do projeto  - ADAPTAR PME

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à Adaptação da Atividade das PME

Objetivo principal - Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção  - Norte

Entidade beneficiária  - Deconforto, Unipessoal, Lda.

Data de aprovação | 07/07/2021

Data de início – 12/10/2020

Data de conclusão - 29/03/2021

Custo total elegível - 7 888,00€

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 3 944,00€

Adaptação do estabelecimento, métodos de trabalho e de relacionamento 
com clientes e fornecedores, no contexto do COVID-19, garantindo o 
cumprimento das normas estabelecidas, das recomendações das 
autoridades competentes.


