
 

 

 

  

Designação do projeto |Projeto de expansão Internacional da FMLP 
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-013911 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e 
médias empresas 

Entidade beneficiária |FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA & IRMÃO 
LDA 

Data de aprovação | 25-01-2016 

Data de início |01-10-2015 
Data de conclusão | 30-09-2018 

Custo total elegível | 212.513,16 € 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 95.630,92 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Com o projeto pretende-se promover uma estratégia de extensão 
de mercado, abrangendo novos mercados e atuando nos quais já 
detém presença, ao mesmo tempo que coloca no mercado os 
produtos que já disponibiliza. Assim, definiu-se um conjunto de 
objetivos que prevê cumprir com o presente projeto, sendo eles: 
entrada em 3 novos mercados externos; reforçar as vendas nos 
mercados; contratação de novos quadros técnicos e atingir 65,53% 
das exportações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Qualificação FMLP 
Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-034817 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e 
médias empresas 

Região de intervenção |PO Centro 

Entidade beneficiária | FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA & IRMÃO 
LDA 

 
Data de aprovação | 24-11-2017 

Data de início | 01-11-2017  
Data de conclusão | 31-10-2019 

Custo total elegível |280.808,13€ 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 126.363,66 EUR 

Com o presente projeto de investimento  
denominado "Qualificação FMLP", a Empresa 
pretende realizar um conjunto de investimentos 
que lhe permitam aumentar a sua 
competitividade e capacidade de resposta no 
mercado global. 
Pretende-se alcançar inovação nas atividades de 
Marketing e Organização. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Projeto de Modernização e 
Internacionalização de Atividade da FMLP 
Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-033762 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e 
médias empresas 

Região de intervenção |PO Centro 

Entidade beneficiária | FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA & IRMÃO 
LDA 

 
Data de aprovação | 23-11-2017 

Data de início | 01-11-2017  
Data de conclusão | 30-06-2019 

Custo total elegível |1.457.044,95€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 874.226,97 EUR 

O presente projeto de investimento visa a 
internalização de atividades para a produção de 
equipamentos cable rack (destinados às 
empresas TIER 1 da indústria automóvel) e o 
aumento da produtividade na construção de 
estruturas. 
Pretende-se que no ano pós projeto se consiga 
atingir um VAB de 1.493.253,91€, um VN de 
2.801.553,80€ e CEQ de 7 postos de trabalho. 


