
 

 
Designação do projeto | A automatização do processo produtivo na Módulo 
Intenso 
Código do projeto | CENTRO-04-38D7-FEDER-000840 

 
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e 
apoiar a mobilidade laboral 
 
Região de intervenção | Ourém - CENTRO 

 
Entidade beneficiária | MÓDULO INTENSO - LDA 
 
Data da aprovação |08-02-2022 

 

Data de início | 29-03-2021 
 
Data de conclusão |28-03-2022 

 
Custo total elegível | 230.700,00€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia | 115.350,00€ 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
A Módulo Intenso candidata-se ao PAPN para obter apoio na aquisição de maquinaria que transforme 
o seu processo produtivo em sistemas mais automatizados. Este investimento é fundamental nesta 
fase de expansão da empresa e do aumento da carteira de clientes tanto no mercado interno, como no 
mercado externo, principalmente em França. 
Todo o investimento a realizar irá permitir atingir os seguintes objetivos específicos: - Maior eficiência 
e otimização do processo produtivo; - Maior rigor e qualidade do produto final; - Redução dos prazos 
de entrega – como fator relevante/fator crítico de sucesso do negócio; - Redução e reaproveitamento 
de resíduos; - Contribuir para uma Economia Verde (aquisição de empilhador elétrico); - Maior 
capacidade de produção (em cerca de 20%) – obtenção de economias de escala; - Valorização da fileira 
florestal e do setor do mobiliário, bem como a valorização económica do produto endógeno (madeira); 
- Aumento das vendas e serviços prestados, em especial das exportações que em 
2019 representaram 69% do volume total; - Melhoria da ergonomia no trabalho; - 
Valorizar e qualificar o potencial humano. Trata-se de um projeto inovador que visa 
alterar o processo produtivo da empresa para um processo mais tecnológico e digital, 
permitindo um aumento da produtividade (aumento da produção 
nacional), e a diversificação dos produtos entrando em novos segmentos 
de mercados como a produção de mobiliário de escritório e mobiliário 
de loja/comercio. 

 
 

 


