
 

 

Designação do Projeto: X8 – agilidade em busca da eficiência e da eficácia 

Código do projeto: NORTE-06-38D7-FEDER-000035  

Objetivo Principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos 

trabalhadores (FEDER) 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: X8 - SOLUÇÕES, LDA 

 

Data de aprovação: 17-12-2021 

Data de Início: 02-02-2022 

Data de conclusão: 29-04-2022 

Custo total elegível: 148.548,30€ 

Apoio financeiro da União Europeia_ FEDER: 74.274,15€ 

 
 
A X8 destaca-se pela qualidade, capacidade técnica e capacidade de resposta, tendo em conta a 
diferenciação e a diversidade de soluções que apresenta. 
O lançamento constante de novas coleções/produtos tem sido decisivo e importa referir que a atual 
aposta passa pela combinação de metais, madeiras e tecidos, sem esquecer o design e o conforto. A 
inovação constante, que surge da análise regular aos mercados e às soluções tecnológicas e de materiais 
que proliferam diariamente, tem sido determinante na definição do posicionamento da empresa. 

No caminho da sua expansão conta com o presente projeto que contempla investimentos diversos, 
promovendo a inovação em todas as vertentes (produto/processo/marketing e organizacional). 
 
 
O apoio à presente operação tem como objetivos: 
. Aumentar a capacidade instalada e o leque de produtos 
. Promover melhoria da produtividade da empresa num contexto de novos modelos de negócios 
. Atrair novos clientes  
. Melhorar a utilização das novas ferramentas de gestão e de tecnologia da informação 
. Apostar na economia digital e interação com o cliente  
. Apostar na indústria 4.0 e transição digital 
 
  
De forma a atingir os objetivos previstos, justificam-se os seguintes os investimentos:  
- Aquisição de máquinas, equipamentos e respetiva instalação 
- Aquisição de equipamentos informáticos 
- Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa 
- Conceção de novas coleções (para mercado nacional) 



- Adesão inicial à plataforma EPORTA 
- Estudo de uma coleção direcionada ao mercado nacional 
- Serviços tecnológicos/digitais (Desmaterialização de documentos) 
- Instalação elétrica para suporte às novas máquinas 
 
 
Indicadores de realização e de resultado: 
- Indicador de realização: Postos de trabalho a manter (nº de postos de trabalho que vão ser mantidos 
pela empresa até à conclusão do projeto): 38 
- Indicador de resultados: Manutenção do n.º de postos trabalho nos 6 meses após conclusão do projeto: 
38 

 


