
 
 

 

Designação do projeto| Lardarte – Inovação Produtiva 

Código do projeto| CENTRO-04-3560-FSE-070955 

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

                                   mobilidade laboral 

Região de intervenção| Centro 

Entidade beneficiária| LAR D’ARTE – CARPINTARIA E MÓVEIS DE COZINHA LDA 

Data da aprovação| 23/07/2021 

Data de início| 02/09/2021 

Data de conclusão| 29/07/2022 

Custo total elegível| 82.237,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia| 40.050,00€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
Objetivos| Capacitar os colaboradores com competências digitais, que lhes permitam a utilização de 
plataformas que promovam a expansão e crescimentos da empresa, desenvolver competências de 
liderança e gestão de equipas capazes de impulsionar a mudança organizacional, desenvolver o 
espírito crítico, promover o trabalho em equipa e colaborar no desenvolvimento de novos serviços, 
produtos ou marcas e elevar a produtividade e rentabilidade, contribuindo de forma positiva para a 
capacidade de inovação e adaptação. 

 
➢ Atividades| Formação de trabalhadores de empresas 

 
➢ Resultados esperados/atingidos | Percentagem de trabalhadores que, por método de 

inquirição, se considerem mais aptos para a inovação e gestão, em relação ao total de 
trabalhadores abrangidos: 100%  

 
 



Barra de cofinanciamento (confirme o 
programa e o fundo da União Europeia 
que cofinancia o projeto para selecionar 
a barra de cofinanciamento correta)

Identificação do projeto

Designação do projeto: Lardarte - Inovação Produtiva
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-044311
Objetivo principal: Aumento da capacidade de um estabelecimento já 
existente
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: LAR D'ARTE - CARPINTARIA E MÓVEIS DE COZINHA LDA

Notificação de aprovação

Data de aprovação: 2019-08-30
Data de início: 2019-08-07
Data de conclusão: 2021-08-06
Custo total elegível: 1.070.000,00EUR
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 325.650,00 Euros; 

Descrição do projeto, com eventual 
monitorização do nível de execução

A Lar D’arte pretende reforçar as competências internas ao nível dos
acabamentos dos produtos e melhorar eficiência dos processos internos
(implementação novo layout e novos equipamentos), para reforçar cadeia
de valor e alavancar competitividade para mercados internacionais.

Fotos, vídeos e outros suportes 
audiovisuais


