
Designação do projeto |SCC- SILKITCHEN CLEVER CONCEPT
Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-018211

CENTRO-04-3560-FSE-018211
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |Centro
Entidade beneficiária |SILDOOR – INDÚSTRIA DE MÓVEIS, SA

Data de aprovação |24-10-2016
Data de início | 15-07-2016
Data de conclusão | 16-03-2017
Custo total elegível | 1.297.487,26 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 889.194,38 EUR 

FSE – 19.046,71 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Com o atual projeto a empresa pretende desenvolver uma inovadora linha de mobiliário de

cozinhas, sob a marca Silkitchen, com instalação de software apropriado, para fazer face à
criação e design de novos produtos, e para responder online às solicitações dos clientes.

A SILDOOR pretende alcançar os seguintes resultados:
- Aumentar o volume de vendas que assentará no desenvolvimento de novos produtos com
inovação radical, que impossibilite ou dificulte a reprodução dos mesmos por parte de
empresas concorrentes;
- Lançar e desenvolver uma inovadora linha de mobiliário de cozinhas Clever, sob o brand
SILKITCHEN;
- Parque de máquinas tecnologicamente atualizado, reforçando-se a componente que suporta
a inovação e que permita a flexibilização produtiva;
- Aumentar o volume de negócios alargando as suas exportações (67,14%) para a Suíça,
Bélgica, Espanha, Luxemburgo e Reino Unido;
- Aumentar os níveis de produtividade em 23 %;
- Reforçar a equipa com 3 quadros altamente qualificados.
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Investimento elegível: 1.270.277,68€

Incentivo: 889.194,38€
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FSE

Investimento elegível: 27.209,58€

Incentivo: 19.046,71€



Designação do projeto |SCQ- SILKITCHEN CLEVER QUALIFICATION
Código do projeto |CENTRO-02-0853-020325

CENTRO-04-3560-FSE-020325
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |Centro
Entidade beneficiária |SILDOOR – INDÚSTRIA DE MÓVEIS, SA

Data de aprovação |30-11-2016
Data de início | 01-09-2016
Data de conclusão | 30-05-2019
Custo total elegível | 288.048,66 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 118.084,51 EUR 

FSE – 17.947,05 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Com o presente projeto de investimento denominado SCQ-SILKITCHEN CLEVER
QUALIFICATION ", a SILDOOR pretende realizar um conjunto de investimentos que lhe
permitam aumentar a sua competitividade e capacidade de resposta no mercado global.

A SILDOOR pretende alcançar os seguintes resultados:
- Apostar na economia digital e na interação com o cliente por via das novas tecnologias e da 
inovação;
- Aumentar a capacidade de gestão com a implementação de Software;
- Criar, desenvolver e registar nacional e internacionalmente a marca SILKITCHEN;
- Recurso a Consultoria para otimização dos métodos de trabalho;
- Contratar dois técnicos qualificados para as áreas de Organização e Gestão e Design;
- Aumentar o Volume Negócios Total até ao Ano Pós- Projeto através do crescimento das 
vendas nos mercados atuais (Bélgica, França, Angola, Moçambique, Suíça, Africa do Sul), e da 
penetração em novos mercados (Espanha, Luxemburgo e Reino Unido);
- Certificação do SGQ e SGA, segundo a norma NP EN ISO 9001:2015 e NP EN 14001:2015, 
associadas à criação da nova gama de produtos e à nova forma de organização da produção;
- Implementar um Plano de Formação Profissional.
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FEDER

Investimento elegível: 262.410,02€

Incentivo: 118.084,51€
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FSE

Investimento elegível: 25.638,64€

Incentivo: 17.947,05€
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