
 

 
 

Designação do projeto: A&A _Quality4Future – Capacitação para a Qualidade e Aceleração da 

Transição Digital em Processos Organizacionais 

Código do projeto: NORTE-06-38D7-FEDER-001204 

Objetivo principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 

dos trabalhadores 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Andrade & Amaro - Malhas E Confecções, Lda. 

Data de aprovação: 08/03/2022 

Data de início: 18/09/2021 

Data de conclusão: 17/03/2022 

Custo total elegível: 233.214,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER: 104.946,30 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

A Andrade & Amaro é uma empresa têxtil portuguesa que produz vários tipos de malhas para 

posterior comercialização como matéria-prima para a indústria do setor. Neste contexto, a 

Operação A&A_Quality4Future encontra-se totalmente alinhada com a estratégia de negócio 

definida pela empresa e cujo objetivo principal consiste na satisfação das solicitações dos seus 

clientes, primando pelo rigoroso cumprimento dos prazos de entrega e pelo mais elevado nível 

de qualidade nos bens produzidos.  

Com efeito, o projeto apresenta como finalidade promover a melhoria da produtividade da 

empresa pela implementação de novos processos organizacionais digitais, e pela melhoria nos 

processos de gestão da qualidade. A combinação destas duas vertentes permitirá à empresa uma 

maior produtividade nas suas operações diárias bem como reunir condições para alocar recursos 

a uma área na qual tem a vindo a apostar de uma forma ainda residual: o desenvolvimento de 

novos produtos.  

Apresentando uma duração prevista de 12 meses, o projeto A&A _Quality4Future pretende atuar 

em três linhas de ação distintas, nomeadamente: capacitação para a qualidade (assegurando a 

otimização de processos inerentes à sua atividade diária, uma maior agilidade no 

desenvolvimento de novos produtos e uma capacidade produtiva mais eficiente); transição digital 

(promovendo a aceleração da transição digital nos processos organizacionais de controlo e 

acompanhamento de produção da Andrade & Amaro); desenvolvimento de novos produtos 

(fomentando uma aposta mais consistente no desenvolvimento de novos produtos, com especial 

enfoque em produtos mais eco-friendly e que potenciem o reaproveitamento de resíduos). 

Assim, a operação A&A_Quality4Future permitirá à Andrade & Amaro distinguir-se dos seus 

concorrentes no mercado através da clara aposta na qualidade e na transição digital, bem como 

através da adoção de ferramentas de marketing sofisticadas que permitirão uma eficaz 

comunicação das vantagens competitivas da empresa e das características inovadoras dos seus 

produtos junto dos diferentes targets. 


