
 

Designação do projeto: Produção de clipes nasais para máscaras faciais 

Código do projeto: Norte-02-08B9-FEDER-048651 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: PO Norte 

Entidade Beneficiária: ARTINVOGUE, S.A. 

 

Data de aprovação: 19-06-2019 

Data de início: 18-05-2020 

Data de Conclusão: 17-07-2020 

Custo total elegível: 52.563,00 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 49.934,85 euros 

      

 

Objetivos do projeto:  

Com o início da pandemia e posterior Estado de Emergência a empresa sofreu imediatamente 

um adiamento e cancelamento de várias encomendas o que a levou a repensar os seus produtos 

e formas de resposta ao mercado. Uma vez que os seus clientes da indústria têxtil adaptaram a 

produção para o fabrico de máscaras faciais, e que havia uma grande escassez de clipes nasais 

para incorporação nessas mesmas máscaras a empresa optou por fazer o primeiro cortante em 

finais de fevereiro e iniciar a produção deste tipo de produtos. A empresa produziu cerca de 150 

mil unidades/dia e as solicitações têm sido cada vez maiores o que a obriga a investir mais nesta 

área e dar assim resposta aos vários pedidos dos clientes. Com o presente projeto a empresa 

pretende assim apostar na melhoria dos clipes que atualmente fabricados e ainda triplicar a sua 

capacidade produtiva. 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP9_fc6dnjAhUSoRQKHchRB2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.thehuub.co%2Fportugal2020%2Fnorte-2020%2F&psig=AOvVaw1sg3Vy3ZBgKmq0YlJwl8-3&ust=1564479303117071


 

Designação do projeto: Trabalhar afincadamente mesmo em tempos de pandemia 

Código do projeto: Norte-02-08B9-FEDER-058244 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: PO Norte 

Entidade Beneficiária: Artinvogue, S.A. 

 

Data de aprovação: 06-07-2020 

Data de início: 05-11-2020 

Data de Conclusão: 05-11-2020 

Custo total elegível: 7.960 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 3.980 euros 

    

Objetivos do projeto:  

O presente projeto visa a aquisição de divisórias em acrílico para os balcões de atendimento, 

divisórias para a produção, tapetes de entrada desinfetante e dispensadores de pedal. 
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Designação do projeto | Luxury@ArtInVogue  

Código do projeto |NORTE-02-0853-FEDER-043094  

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | PO Norte 

Entidade beneficiária |ARTINVOGUE, S.A. 

 

Data de aprovação | 14-08-2019 

Data de início | 10-12-2018 

Data de conclusão | 09-12-2020 

Custo total elegível | 210.250,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 79,750,00 EUR 

 

O presente projeto, designado por «Luxury@ArtInVogue», tem como objetivo aumentar a 

capacidade produtiva da ArtinVogue, de forma a alavancar o seu reposicionamento estratégico 

no segmento de luxo global, nas várias indústrias onde se encontra inserida. Uma vez que o 

segmento de luxo é bastante exigente, o reposicionamento exige, complementarmente ao 

aumento de capacidade, uma melhoria ao nível da eficiência de processos e uma melhor 

capacidade de resposta ao mercado. 

Assim, a empresa prevê a concretização de investimentos que lhe permita dotar os seus 

produtos de novas valências, nomeadamente ao nível da qualidade, rigor e acabamento; 

promover o desenvolvimento sustentável e a não degradação do ambiente pelo seu processo 

produtivo; garantir a eficiência do processo produtivo pela otimização do seu layout; e criar um 

ecossistema digital, tendo em conta a Indústria 4.0., para fomentar a interligação de todas as 

fases do processo. 

 

 


