
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Designação do projeto| Inovação para o desenvolvimento de novos e diferenciados produtos 
 

Código do projeto| NORTE-02-0853-FEDER-044299 
 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
 

Região de intervenção| Norte 
 

Entidade beneficiária| CARMAFIL - Indústria Têxtil & Confecções, Lda 
 

Data de aprovação| 13-08-2019 

Data de início| 04-08-2019 

Data de conclusão| 03-08-2021 

Custo total elegível| 1 122 307,07 EUR 
 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 308 634,44EUR 
 
 
 

Descrição Sucinta do Projeto 
 

A CARMAFIL - INDÚSTRIA TÊXTIL & CONFECÇÕES, LDA., é uma empresa de pequena dimensão, com 

sede no concelho de Barcelos, constituída em novembro de 1992, que, sob a CAE 14131 - Confeção 

de outro vestuário exterior em série, dedica-se ao «desenvolvimento e a produção de artigos de 

vestuário em malha, direcionados para a linha de senhora, homem e criança», e comercializados sob 

marcas próprias (Dinavre e On Griff), registadas a nível nacional, e sob marca dos seus clientes. O seu 

processo produtivo abrange as fases de corte, confeção, acabamento final e controlo de qualidade. 

Em 2017 a empresa alcançou um volume de negócios de cerca de 4,5 milhões de euros, com o 

mercado internacional a absorver cerca de 74,69% daquele valor, resultante de vendas diretas para 

os mercados de Itália, Espanha, Alemanha, Países Baixos, França, Suíça, Irlanda, Bélgica, Dinamarca e 

Estados Unidos. 

O projeto, designado por «Inovação para o desenvolvimento de novos e diferenciados produtos», visa 

otimizar e aumentar a sua capacidade produtiva, passando de uma capacidade de 335 mil peças/ano 

para 630 mil peças/ano no pós projeto, e controlar integralmente todos os processos, a 



 
 

fim de dar resposta à criação, desenvolvimento e produção de novos artigos de vestuário de senhora 

e, principalmente, de homem e criança e do segmento desportivo. 

Para o efeito, o presente projeto contempla obras de ampliação da nave fabril; a aquisição de um 

conjunto de máquinas e equipamentos produtivos para a secção de corte, como a máquina de corte 

automático e o software ACCUPLAN, para planeamento de corte e estendimento; máquinas e 

equipamentos para a secção de acabamento, com equipamentos para a lavandaria; atualização de 

software de dois postos de moldagem, para criação de moldes para as peças de vestuário e software 

de gestão PROtextil. 

Com este projeto, o beneficiário perspetiva a criação de 12 postos de trabalho e um volume de 

negócios (em 2023) de cerca de 8,5 milhões de euros, com o mercado externo a absorver, de forma 

direta, cerca de 75% daquele valor, destacando-se a Itália, a Espanha e a Alemanha, em termos de 

representatividade dos 11 mercados-alvo internacionais. 


