
 

 

 
Designação do projeto: JMS – Maior Produtividade, Mais Competitividade 
 
Códigos do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-007504 
 
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME  
 
Região de Intervenção: Centro  
 
Entidade beneficiária: JMS Industria de Mobiliário Hospitalar S.A  
 
Data de início: 29-07-2015 
Data de conclusão: 30-06-2017 
 
Custo total elegível: 1.080.740 € 
 
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 540.370 € 
 
Síntese do projeto: 
 
O projeto JMS - Maior Produtividade, Mais Competitividade enquadra-se na tipologia Aumento da capacidade de 
um estabelecimento já existente devido ao fato de que a empresa pretende aumentar a sua capacidade instalada 
em mais de 20% face à capacidade atualmente existente. 
 
Este aumento prende-se com a necessidade da empresa entrar em novos mercados com os atuais produtos. 
 
Através das aquisições que a empresa pretende fazer ao nível do equipamento, a JMS conseguirá aumentar a 
sua capacidade instalada o que fará com que a empresa tenha uma maior produtividade, ou seja, seja capaz de 
aumentar o número de unidades produzidas e desta forma ser mais competitiva face aos restantes players 
nacionais e internacionais. Todos os equipamentos a adquirir, resultam de uma alteração significativa no processo 
produtivo da JMS que visa melhorar a qualidade dos seus produtos e aumentar a produtividade das linhas de 
produção. 
 
Com este projeto a JMS entrará em mercados até agora não explorados, nomeadamente, França, Alemanha, 
Reino Unido, Rússia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, bem como diminuirá a sua dependência face ao 
mercado nacional que neste momento corresponde a cerda de 70% do volume total de negócios. 
 
O objectivo pós-projecto é que esse grau de dependência passe para cerca de 35% do volume total de negócios. 
O presente projeto de investimento produtivo resulta das necessidades impostas pela estratégia de crescimento 
definida pela empresa. Para além dos investimentos a realizar na área produtiva, investimentos esses 
enquadrados no presente aviso, ainda existem outros investimentos que serão enquadrados no âmbito de outros 
instrumentos de financiamento comunitário (SI Internacionalização). 
 
Para alcançar estes resultados será necessário desenvolver neste projeto: 
 

- Reforço da Conceção e Desenvolvimento de Produto; 
 
- Aumento da capacidade de produção através de investimento nos principais setores produtivos. 

 
 
Todo o investimento vai ser realizado nas atuais instalações da JMS. 


