
Cofinanciado: 

 

 

Designação do projeto: A FAFSTONE pretende com este projeto aumentar a sua capacidade 

produtiva na extração e transformação das rochas ornamentais e entrar num novo segmento de 

mercado - compostos de pedra artificial para o segmento de luxo. 

 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-047384 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte – Marco Canavezes 

Entidade beneficiária: Fernando Almeida & Filhos, Lda. 

Data de aprovação: 22/10/2020 

Data de início: 02/05/2020 

Data de conclusão: 02/05/2022 

Custo total elegível: 2.762.755,00 EUR 

Custo total elegível inovação: 2.762.755,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 713.413,75 EUR 

 

O presente projeto da Fernando Almeida & Filhos, visa a dotar a empresa dos meios produtivos 

necessários para: 

*Aumentar a capacidade produtiva, quer na extração quer na transformação; 

*Assegurar a entrada em novos segmentos de mercado, com especial destaque para a 

transformação de pedra artificial; 

* Reduzir consideravelmente os custos de produção, sobretudo a nível energético, e reduzir o 

impacto ambiental da sua atividade. 

 

Como principais objetivos estratégicos destacam-se: 

* aumentar a capacidade produtiva, medida em VBP, suportada na aquisição de tecnologias 4.0; 

* Potenciar a venda de produtos acabados, com mais valor acrescentado, aumentando a margem 

de lucro (VAB); 

* introduzir no mercado novos produtos - novas texturas a aplicar à pedra natural e pedra 

artificial, conferindo-lhes novas aplicabilidades, para além da pavimentação/exteriores, e 

direcioná-los, sobretudo, para o design de interiores; 



* dinamizar as marcas próprias da FAFSTONE - FAFSTONE PREMIUM, FASTONE CERAMIC e 

FAFSTONE LANDSCAPE no mercado internacional; 

* aumentar a representatividade do volume de negócios internacional, fazendo com que este 

represente 67 % do volume total; 

* penetrar em novos mercados reduzindo a dependência do mercado nacional e do mercado 

europeu. 

 

 

Em termos de resultados a atingir no ano pós projeto destacam-se: 

• Valor Acrescentado Bruto superior a 3,8 M EUR; 

•Criação de 9 postos de trabalho qualificados; 

•Volume de Negócios de superior a 14 M EUR. 

 

 

 

Entidade Consultora: B&F consultores, Lda. 

 

 


