
 
 

FICHA DE PROJETO 
 
 

Entidade Beneficiária: Associação Empresarial de Águeda 

Título da Operação: Projeto "INTER HOME & OFFICE INDUSTRY" – 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA   FILEIRA DA CASA E 

ESCRITÓRIO DA REGIÃO CENTRO    

Código Universal: CENTRO-02-0752-FEDER--000007 

Programa Operacional: Programa Operacional do Centro 

Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - FEDER 
Eixo Prioritário: Competitividade e Internacionalização da Economia Regional 

(COMPETIR) 
Objetivo Temático: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
Prioridade de 
Investimento 

O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais 
para as PME, especialmente no que respeita à 
internacionalização 

Tipologia de Intervenção: Internacionalização das PME 
Investimento Elegível: 175.052,95 euros 
Comparticipação FEDER: 148.795,00 euros 

Síntese do Projeto: 
 
 

 

O projeto "INTER HOME & OFFICE INDUSTRY", visa promover a 

internacionalização das empress que integram a fileira 

“Home & Office Industry” na região centro do país, mais 

particularmente , a internacionalização para o mercado 

alemão. 

A abordagem parte de uma base local (Águeda) e 

regional (região centro), disseminando posteriormente os 

resultados de modo a alcançar todo o território nacional. 

O projeto apresenta também um cariz claramente 

multissetorial, uma vez que integra um variado conjunto 

de setores que compõem a fileira “Home & Office 

Industry” (cerâmica, mobiliário, ferragens, iluminação, 

decoração) bem como, de forma indireta, um rol 

adicional de atividades económicas a montante do setor. 

Este projeto tem como objetivos operacionais: 

- Aumentar a visibilidade do setor "Home & Office Industry" 

português na Alemanha;  

- Aumentar o número de empresas exportadoras do setor 

"Home & Office Industry" da Região de Águeda;  

- Aumentar o volume exportador das empresas do setor 

"Home & Office Industry" da Região de Águeda;  

- Estabelecer  parcerias estratégicas entre empresas do 

setor "Home & Office Industry" a nível regional e nacional, 

bem como de âmbito multissetorial;  

- Incrementar as relações comerciais ou de outro tipo 

entre empresas do setor "Home & Office Industry" da 

Região de Águeda e empresas alemãs. 
 

 


