
 

PROJETO Nº CENTRO-04-38D7-FEDER-000055 

APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE  

APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL 

Designação do projeto | Estimular a produção da Dário Honório e promover o reforço da sua competitividade 

por via da inovação e diferenciação no contexto da produção de bens inovadores e 
de maior valor acrescentado. 

Objetivo principal |Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral 
 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | DÁRIO HONÓRIO – Caixilharias para Arquitetura, Lda. 

Data de aprovação | 08-02-2022 

Data de início | 01-02-2022 

Data de conclusão | 31-01-2023 

Custo total elegível | 221.030,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 132.618,00 EUR 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Objetivos, atividades e resultados 

   A DÁRIO HONÓRIO – Caixilharias para Arquitetura, Lda. no âmbito do presente projeto de investimento visa 
promover, o aumento da competitividade da empresa através de uma estratégia de diferenciação e inovação 
permanente ao nível dos produtos, processos produtivos e organizacionais, investindo nos domínios da inovação 
técnica e tecnológica, da eficiência energética e da digitalização, visando a oferta de soluções de vanguarda 
ao nível da caixilharia em alumínio, capazes de dar resposta aos desafios que decorrem das novas tendências 
arquitetónicas, sendo fundamentais para reforçar a sua atuação no mercado e superar as expetativas dos seus 
atuais clientes, assim como alcançar  e fidelizar novos clientes e segmentos de mercado. 

   Serão realizados um conjunto de investimentos que compreendem, obras de remodelação, adaptação para 
instalação de equipamentos produtivos, aquisição de equipamentos de informática, aquisição de software 
informático e aquisição de equipamento básico. 



 

       A operação encontra-se localizada na Zona Industrial de Montalvo, freguesia de Montalvo, no concelho de 
Constância. 

Em termos mais específicos, a presente candidatura tem os seguintes objetivos: 
 
1. Dispor de meios técnicos e tecnológicos ao nível do estado da arte, que permitam a obtenção de sinergias 
por ganhos de produtividade, visando a conquista de vantagens competitivas por via da adoção de tecnologia 
de ponta; 
2. Produzir um conjunto de soluções de vanguarda ao nível da caixilharia em alumínio, capazes de configurar 
uma solução de excelência para os vãos de grandes dimensões que decorrem das novas tendências 
arquitetónicas; 

3. Implementar um conjunto de ferramentas inovadoras ao nível da gestão e do relacionamento com os clientes 
capazes de assegurar novas práticas e métodos de trabalho, contribuindo para a melhoria da produtividade da 
empresa; 
4. Deter uma presença efetiva na Economia Digital, permitindo conquistar notoriedade e reconhecimento para a 
empresa e para os seus produtos e dinamizando, por inerência, a sua atuação ao nível dos segmentos-alvo; 
5. Promover a sustentabilidade do emprego e a criação de riqueza na Região Centro; 
6. Concretizar um processo produtivo mais “verde” e amigo do ambiente, ancorado na utilização de fontes de 
energia renovável. 

 

 

Com a realização das atividades supramencionadas e com o sucesso da implementação do presente projeto de 
Apoio à Produção Nacional, a Dário Honório pretende alcançar os seguintes indicadores: 

- Indicador de Realização: Nº de postos de trabalho que vão ser mantidos pela empresa, que correspondem a 23 
PT, 2 dos quais qualificados; 

- Indicador de Resultado: Manutenção do nº de postos de trabalho nos 6 meses após conclusão do projeto – 23 PT. 

 


