
Designação do projeto | ALMA Premium Stone 

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-179524

Objetivo principal | A execução do ALMA tem como principal objetivo dotar a empresa de novos equipamentos e tecnologia

alinhada com as premissas da I4.0, economia circular e transição digital e energética, permitindo-lhe desenvolver novas

competências internamente, esperando-se um aumento significativo da capacidade e flexibilidade produtiva.

Região de intervenção | Monção

Entidade beneficiária | PAVESTONE, Lda.

Data de aprovação | 2021-12-27

Data de início | 2012-02-16

Data de conclusão | 2023-02-15

Custo total elegível |3.092.400,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 927.720,00 EUR

-Lançar uma linha de produtos premium (ALMA) de alto valor acrescentado, personalizáveis, com materiais exóticos;

-Investir em tecnologia inovadora (I4.0) que permitirão o corte de materiais delicados em chapas de 12mm, aumentando

as possibilidades de aplicação da linha ALMA;

-Desenvolver novos produtos e melhorar o conhecimento sobre as matérias-primas e materiais, através de parcerias de

I&D, potenciando a utilização dos novos equipamentos e tecnologia;

-Dotar os RH com competências na área do design, mkt digital e comércio internacional, integrando a empresa na

digitalização dos processos e na transformação digital, promovendo o seu portfólio, essencialmente a gama de luxo

ALMA;

-Aumentar a competitividade, capacidade de resposta e notoriedade pela contratação de RH, realização de ações de

formação e certificação pelo SGA (ISO 14001);

-Promover e enquadrar os investimentos e métodos da empresa em políticas sectoriais, nomeadamente na I4.0,

economia circular e transição energética.

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:



 

Designação do projeto | STONE 2020 
Código do projeto |NORTE-02-0853-FEDER-039517 
Objetivo principal| O STONE-2020 consiste num projeto de investimento onde será criado uma 
nova nave industrial com o intuito de ser criada uma nova linha de negócios, e aumentar 
significativamente a capacidade produtiva, produtividade e competitividade da empresa. 
Região de intervenção | Monção 
Entidade beneficiária | PAVESTONE, Lda. 

Data de aprovação | 25-10-2018 
Data de início | 01-05-2018  
Data de conclusão | 31-12-2019 
Custo total elegível | 2.598.000,00 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.558.800,00 EUR 

Objetivos: 
- Aumentar a capacidade produtiva da empresa, apostando na inovação tecnológica e na 
diversificação e desenvolvimento de produtos inovadores (não “standard”) e, deste modo 
aumentar a sua consolidação no mercado nacional e diversificar os mercados de exportação; 
- Desenvolver novos produtos, através de inovações tecnológicas no processo produtivo e do 
estabelecimento de parcerias de investigação e desenvolvimento científico com centros de saber; 
- Desenvolver métodos de produção inovadores e significativamente melhorados, através de 
investimentos em novos equipamentos, tecnologias e utilização de novos softwares que permitam 
um aumento global dos níveis de digitalização da empresa; 
- Contratar recursos humanos altamente qualificados e elaborar ações de formação especificas de 
modo a aumentar e reforçar as competências individuais e organizacionais da PAVESTONE, e assim, 
aumentar a sua  competitividade e capacidade de resposta no mercado global; 
- Aplicar uma nova estratégia e utilizar novas ferramentas de comunicação de marketing, com o 
objetivo de reforçar e aumentar a sua capacidade de internacionalização, bem como capacitar-se 
por forma a integrar redes de fornecedores globais e inovadores. 


