
 

Designação do Projeto: Vilartex Qualificação 2015-2017 

Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-002128 

Objetivo Temático: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Vilartex – Empresa de Malhas Vilarinho, Lda. 

 

Data de aprovação: 12-10-2015 

Data de início: 01-06-2015 

Data de conclusão: 25-11-2016 

Custo total elegível: Euro 118.530,92 

Apoio financeiro da União Europeia: Euro 506.71,97 

Objetivos, atividades e resultados atingidos: 

O projeto " Vilartex Qualificação 2015-2017” visa o investimento em domínios imateriais de 

competitividade, por via da qualificação da Vilartex nas áreas chave como a sofisticação da 

gestão da produção, o reforço da capacidade de design e a desmaterialização das relações com 

os clientes. 

Para o efeito, a Vilartex concretizou um programa estruturado de qualificação assente nas seguintes 

tipologias de investimento: 

● Inovação organizacional e gestão: A Vilartex investiu na aquisição de novo hardware (novo e 

moderno servidor e respetivo sistema de backup, novos computadores, monitores e ecrãs 

tácteis, placas de aquisição de dados) com o objetivo de implementar uma ferramenta 

sofisticada de planeamento e gestão de encomendas. Neste contexto, os investimentos 

realizados permitiram reforçar as capacidades de gestão da Empresa e introduzir, no seio da 

Empresa, um novo método de organização do trabalho ao nível do planeamento e programação 

da produção que permitiu fornecer uma resposta eficaz e eficiente e com prazos reduzidos, a 

encomendas com um cada vez maior número de referências e menores volumes de produção 

por referência.  

 

● Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC): No contexto do 

presente projeto, a Vilartex implementou uma plataforma interativa que suportou a adoção de 

novos métodos de colocação e promoção dos seus produtos no mercado global, assegurando 

ainda a desmaterialização de processos de consulta de produtos e de colocação de encomendas. 

Este investimento permitiu à Vilartex obter importantes vantagens competitivas face à 

concorrência, pois para além do carácter inovador e tecnológico da solução implementada, esta 

solução permite que as encomendas sejam rececionadas nas instalações da Vilartex em tempo 

real sem necessidade de efetuar o preenchimento de documentação e papel e assegurar o seu 

processamento manual, por colaboradores de back-office da área comercial. 

 

● Criação de marcas e design: A este nível, a Vilartex recorreu à contratação de serviços 

especializados de design para a criação de novas coleções que lhe permitiram dar uma 

resposta diferenciadora aos clientes “private label” que procuram introduzir de novas 

referências de vestuário em loja. Deste modo, com a realização deste investimento em 

particular, foi possível à Empresa alargar a sua atuação na cadeia de valor, reforçando o seu 

posicionamento a montante com a melhoria e desenvolvimento das capacidades de design e 

com a criação de novas coleções. 

 



 

Designação do Projeto: Vilartex Global 2015-2017 

Código do Projeto: POCI-02-0752-FEDER-002139 

Objetivo Temático: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Vilartex – Empresa de Malhas Vilarinho, Lda. 

 

Data de aprovação: 12-10-2015 

Data de início: 26-05-2015  

Data de conclusão: 31-05-2017 

Custo total elegível: Euro 201.290,90 

Apoio financeiro da União Europeia: Euro 86.051,86 

Objetivos, atividades e resultados atingidos: 

O projeto " Vilartex Global 2015-2017” visou um investimento de natureza inovadora para a 

internacionalização da empresa, tendo em vista a entrada em novos mercados geográficos e o 

reforço da sua posição nos mercados externos onde já se encontra presente. 

Assim, na vertente da internacionalização, a Vilartex realizou um conjunto de ações de investimento, 

enquadrado nas tipologias:  

• Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção): A Empresa 

levou a cabo diversas ações de promoção e prospeção nos mercados alvo definidos no seu Plano 

de Internacionalização. As ações de promoção realizadas no contexto do presente projeto 

permitiram à Vilartex potenciar a venda dos seus produtos junto de novos clientes presentes 

quer (i) em mercados não comunitários em que não tinha atividade (China, Brasil, EUA e Rússia) 

quer (ii) em mercados comunitários em que a Vilartex não tinha atividade relevante (Suécia, 

Dinamarca, Finlândia e Noruega). 

• Conhecimento de mercados externos (Feiras/Eventos): No contexto do presente projeto, a 

Vilartex participou, na qualidade de expositor, nas feiras internacionais de referência do setor, a 

saber: Premiére Vision Paris, London Textile Fair, Milano Unica e Fabric Start Munique, o que 

contribuiu para reforçar a sua presença nos mercados externos dado que o prestígio e a 

visibilidade destas feiras atraem clientes e fornecedores de vários mercados, incluindo potenciais 

novos clientes. Adicionalmente, a sua presença nestas feiras internacionais permitiu-lhe não só 

contactar com os principais players do setor, como ainda obter informações relevantes sobre a 

sua concorrência e sobre os produtos desenvolvidos no âmbito do setor têxtil, efetuando assim 

um acompanhamento contínuo e atualizado de novas tendências e técnicas têxteis.  

• Certificações específicas para os mercados externos: A Vilartex obteve a certificação 

internacional BCI - Better Cotton Initiative, certificação de elevada importância para a sua 

presença e promoção nos mercados externos que visa melhorar a produção mundial de algodão 

para aqueles que o produzem, para o seu meio e para o futuro do setor têxtil. 

• Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações 

externas: A Vilartex contratou um novo quadro técnico altamente qualificado com 

responsabilidades específicas a nível comercial. 

 



 

 

Designação do Projeto: Vilartex Inovação 2015-2017 

Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-009022 

Objetivo Temático: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Vilartex - Empresa de Malhas Vilarinho, Lda. 

 

Data de aprovação: 2016-09-23 

Data de início: 2015-09-03 

Data de conclusão: 2017-03-03 

Custo total elegível: Euro 463.171,13 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - Euro 242.449,07 

 

Objetivos, atividades e resultados atingidos: 

O projeto “Vilartex Inovação 2015-2017” visou o investimento em novas tecnologias que possibilitassem o 
desenvolvimento e produção de novos tipos de malhas, de acordo com as mais recentes tendências do 
mercado. 

Deste modo, a Vilartex levou a cabo um investimento em novos meios produtivos e nas respetivas infraestruturas, 
potenciando a sua capacidade produtiva, introduzindo a mais recente tecnologia na Empresa e dotando a 
mesma com a capacidade para fabricar novos produtos, com novas propriedades técnicas e estéticas. 
Concretamente, a Vilartex conseguiu, por via da tecnologia adquirida, introduzir no mercado os seguintes 
produtos: 

• Malhas "dupla-face", isto é, com debuxos (desenhos) diferenciados nas suas faces, permitindo 
decorações distintas no seu lado interior e lado exterior; 

• Malhas 3D, isto é, malhas tricotadas com 3 camadas, funcionando uma delas como um “colchão de ar”, 
conferindo respirabilidade, um alto grau térmico à malha e um alto grau de adaptabilidade ao corpo, 
maximizando o conforto e o bem-estar do utilizador da malha; 

• Malhas com acabamentos técnicos. A este nível, Vilartex desenvolveu e introduziu no mercado malhas 
tecnofashion, com acabamentos técnicos. 



Designação do Projeto: Vilartex Internacional

Código do Projeto: POCI-02-0752-FEDER-034628

Objetivo Temático: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de Intervenção: Norte

Entidade beneficiária: Vilartex - Empresa de Malhas Vilarinho, Lda.

Data de aprovação: 2018-02-27

Data de início: 2017-07-16

Data de conclusão: 2019-07-15

Custo total elegível (aprovado): Euro 209.625,00

Apoio financeiro da União Europeia (aprovado): Euro 94.331,25

Objetivos, atividades e resultados atingidos:

A Vilartex - Empresa de Malhas Vilarinho, Lda. (“Vilartex” e “Empresa”) delineou o presente projeto de 
internacionalização com o objetivo de conquistar novos mercados e reforçar a posição nos mercados onde já 
se encontra presente por via (i) do conhecimento de mercados externos, (ii) da realização de ações de 
promoção internacional, (iii) da prospeção e captação de novos clientes e (iv) da obtenção de certificações de 
referência e reconhecimento internacional no setor. Assim, os objetivos associados ao presente projeto 
encontram-se perfeitamente alinhados com os objetivos estratégicos da Vilartex e podem ser sintetizados nos 
seguintes pontos:

• Diversificação das geografias de exportação da Vilartex, com a perspetiva de posicionar-se como player com 
relevância em geografias como Grécia, Lituânia e EUA, os quais deverão representar, no seu conjunto, 8% do 
volume de negócios internacional da Empresa, no pós-projeto (face a 0,7% no pré-projeto);

• Aumento das vendas diretas para o exterior, sendo que a Empresa perspetiva um aumento de 22% das suas 
vendas para o mercado externo entre 2016 e 2020;

• Desenvolvimento de ações que potenciem a internacionalização e difusão das coleções desenvolvidas 
internamente, o que será alavancado na participação anual, com espaço de exposição, em 4 feiras: Fabric 
Start Munique, PV Paris, London Textile Fair e I Love IT and More NY;

• Incremento do volume de vendas em cerca de 7% entre o ano pré e pós projeto;

• Aumento em cerca de 1p.p. do peso das exportações diretas no volume de negócios total da Empresa;

• Incremento do reconhecimento da qualidade dos produtos da Vilartex no mercado internacional, por via da 
obtenção de 2 novas certificações com impacto na visibilidade internacional da Empresa;

• Conquista de novos clientes em mercados de referência e com potencial de crescimento, nomeadamente: 
Alemanha, Bélgica, Finlândia e Tunísia.

Assim, face aos objetivos delineados para o projeto, a Empresa perspetiva a implementação de um Plano de 
Internacionalização assente nas tipologias de investimento que se apresentam de seguida.


