Designação do projeto | CMF :: Qualificação para a Internacionalização
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-027585
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | CMF DISPLAY, UNIPESSOAL, LDA.

Data de aprovação | 2017-11-22
Data de início | 2017-05-09
Data de conclusão | 2019-05-08
Custo total elegível | 154.047,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 69.321,38 EUR

Objetivos do projeto: Com o presente projeto, a empresa visa potenciar o crescimento da CMF a nível
internacional, promovendo a sua afirmação efetiva em mercados externos, estendendo o seu âmbito de
atuação a novos territórios, de forma a cobrir um nº alargado e diversificado de mercados, aumentando a
quota de mercado internacional, alavancando o seu posicionamento competitivo a nível global, e
diminuindo o risco do negócio; Reforçar competências no Departamento de Engenharia, Conceção, Projeto e
I&D de novos Produtos, diminuindo o timeto-market, através da aquisição das mais recentes tecnologias de
desenho CAD com base na tecnologia de simulação 2D e 3D para desenho, modelação, cálculo estrutural,
controlo dimensional das soluções a desenvolver, de modo a poder investir na Inovação & Diferenciação da
oferta, oferecendo soluções customizadas (custom made), inovadoras, especializadas e sofisticadas em
termos de design, robustez e engenharia, trabalhando com margens mais competitivas e garantindo
vantagem competitiva pela via da Diferenciação de Produto; Aposta na Garantia de Qualidade, com a
criação de competências internas otimizadas ao nível da Qualidade através da Criação de um Laboratório de
Controlo de Qualidade na estrutura organizacional da empresa, de modo a permitir eliminar produtos não
conformes/rejeitados, estandardizando a qualidade da oferta e melhorando, consequentemente, a garantia
de fiabilidade e conformidade do produto final perante o mercado, sobretudo internacional. Implementação
do Sistema de Gestão da Qualidade através da Certificação pela Norma NP EN ISO 9001:2015

Nível de execução: Em curso

