
 
 

 

 
Designação do Projeto | Aposta na Reversão da Capacidade Produtiva e Reorientação Estratégica para a 
Produção de Bens Relevantes para o Combate à COVID-19 
Código do Projeto |CENTRO-02-08B9-FEDER-050197 
Objetivo Principal| Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 
Região de intervenção | Centro 
Entidade beneficiária |A3 - ARTES GRÁFICAS,LDA. 
 
 
Data de Aprovação | 2020-05-29 
Data de Início | 2020-05-29 
Data de Conclusão | 2020-07-28 
Custo Total Elegível |237.025,00 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 225.173,75 EUR 
 
 
Objetivos do Projeto:  
 
A concretização do presente projeto, que visa a reorientação e reconversão da atividade da empresa para a 
produção/fabrico de bens e produtos relevantes para fazer face ao COVID-19, designadamente vários tipos 
de equipamentos de proteção, individual (EPI's, designadamente Viseiras de Proteção), e coletiva (como as 
Divisórias/ Proteções/Separadores em Acrílico para Balcões de Atendimento ao Público e Postos de 
Trabalho), contra o contágio da doença, permitirá que a empresa continue ativa no mercado, a laborar e a 
gerar rendimento, impedindo despedimentos e evitando que entrasse em situações como lay-off, ou até 
mesmo o seu encerramento. 
Deste modo, a concretização do presente projeto permitirá garantir a continuidade da atividade e laboração 
da empresa e a sua sobrevivência e sustentabilidade no mercado, assim como garantir a manutenção dos 
mais de 30 postos de trabalho efetivos que fazem parte dos seus quadros, reorientando a sua atividade, 
utilizando e socorrendo-se de todo o know-how técnico, capacidades e conhecimentos existentes, para a 
produção de bens/ produtos essenciais para o combate à COVID-19 visados e objeto do presente projeto. 
 
 
Nível de execução: Em curso 
 
 
 
 
 
  



Síntese do Projeto

Designação do projeto | A3 - Modernização e Expansão

Código do projeto| CENTRO-04-3827-FEDER-000342 

Objetivo principal| Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

Região de intervenção| CENTRO

Entidade beneficiária| A3 - ARTES GRÁFICAS LDA

Data de aprovação| 2018-03-22

Data de início| 2017-08-01

Data de conclusão| 2019-06-30

Custo total elegível|162.490,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER – 48.747,00 EUR

A A3 - Artes Gráficas, Lda. tem como objetivo a modernização e aumento de capacidade produtiva,
através de investimentos, que auxiliem no crescimento e internalização de todas as valências do setor
da indústria gráfica, visando o aumento de competitividade, desenvolvimento do potencial comercial
e exportador e crescimento dos recursos humanos, assim como a promoção da empresa através de
canais digitais.



Designação do projeto | A3 – MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DA COMPETITIVIDADE 

Código do projeto| CENTRO-04-38D7-FEDER-000986 

Objetivo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME 

Região de intervenção| CENTRO 

Entidade beneficiária| A3 - ARTES GRÁFICAS, LDA. 

Data de aprovação| 23-06-2022 

Data de início| 03-09-2021 

Data de conclusão| 02-03-2023 

Custo total elegível| 223 040,00  EUR 

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER –  89 216,00 EUR 
        

 

Síntese do Projeto

A operação visa dotar a A3 dos meios necessários, tendo em vista a expansão 
e modernização da sua unidade industrial e capazes de promover o 
desenvolvimento da capacidade técnica e produtiva, através da introdução de 
novos e substancialmente melhorados processos, com vista à produção de 
produtos com maior valor acrescentado, que permitam alcançar uma posição 
consolidada no mercado global, como empresa que presta um serviço 
especializado, incorporando valor acrescentado aos produtos dos seus 
clientes, promovendo a utilização e aplicação das mais recentes técnicas, da 
mais recente tecnologia e a implementação das melhores práticas ambientais, 
na área onde atua..
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