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O Projeto apresentado tem como principal objetivo 

o reforço da capacidade empresarial da Maison de 

La Forêt para a internacionalização, valorizando 

fatores imateriais de competitividade.  Neste 

contexto a empresa pretende fazer um esforço 

adicional na promoção em mercados estratégicos 

para a sua consolidação e desenvolvimento, bem 

como para o alargamento da sua base exportadora 

para novos mercados e melhoria da inovação 

organizativa com o objetivo de ganhos de eficiência 

e benefícios pela melhoria do serviço ao cliente. 

 

 

Data de aprovação |04-12-2020 
Data de início | 01-11-2020 
Data de conclusão | 31-10-2022 
Custo total elegível |251.750,00 € 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 113.287,50 €            

Designação do projeto | Acelerador de Exportações - Epi & Eco Textile 
Código do projeto |NORTE - 02-0752-FEDER-071276 
Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | MAISON DE LA FORÊT, LDA 
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Designação do projeto | Internacionalizar e Inovar com Valor 
Código do projeto |NORTE – 02-0752-FEDER-002131 
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | Maison de la Fôret, Lda 

Data de aprovação | 07-09-2015 
Data de início | 01-07-2015 
Data de conclusão | 30-06-2018 
Custo total elegível |280.370,00 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 126.166,50 EUR 

O Projeto tem como principal objetivo promover o aumento das exportações e as 
despesas de investimento que o integram visam a Inovação Organizativa e a Inovação 
em Marketing, apoiar a internacionalização e o esforço promocional em mercados 
estratégicos para a sua consolidação e desenvolvimento, bem como para o 
alargamento da sua base exportadora para novos mercados e melhoria da inovação 
organizativa com o objetivo de ganhos de eficiência e benefícios pela melhoria do 
serviço ao  cliente. 


