
 

SI Qualificação PME 

Designação do projeto: HUGAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA 

Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-045466 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Entidade Beneficiária: HUGAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA 

Data de Aprovação: 2019-11-21 

Data de Início: 2019-10-07  

Data de Conclusão: 2021-10-06 

Custo Total Elegível: 218.852,50 Euros  

Apoio Financeiro da União Europeia: 98.483,63 Euros 

A HUGAL - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA., localizada no concelho de Alcobaça, produz calçado 
de homem e mulher situado no segmento luxo acessível, também designado por high end shoes.  

Atenta às novas oportunidades e desafios do mercado, a HUGAL pretende reforçar a aposta na 
sua competitividade, recorrendo á Indústria 4.0 tanto na vertente organizacional visando uma 
Gestão Desmaterializada, como na vertente de marketing, com impacto na promoção 
internacional da Entidade.  

Para tal estão previstos investimentos relacionados com a conciliação da vida profissional, 
pessoal e familiar, através da implementação da NP 4552:2016; conceção de marca própria para 
o segmento luxo acessível; aposta na qualidade e em processos mais verdes, através 
implementação e certificação de um Sistema de Gestão Ambiental; proteção do método de 
fabrico «wash»; conceção de website multilingue com e-commerce e opção de personalização; 
Otimização de estratégias digitais (UX, WCM, SEO, SEA), e, desenvolvimento e implementação 
de uma solução CRM. 

 



 

 

Designação do Projeto: Qualificação PME 

Código do projeto: POCI–02–0853–FEDER–020734 / POCI-03-3560-FSE-020734 

Objetivo principal: Reforço da competitividade da empresa  

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: HUGAL – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA. 

 

Data de aprovação: 2017-02-08 

Data de início: 2016-05-16 

Data de conclusão: 2018-11-15 

Custo total elegível: 170.029,59 Euros 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 73.106,33 Euros / FSE – 4.542,65 Euros 

 

A Hugal – Indústria de Calçado, Lda. tem em curso um projeto de Qualificação, no âmbito do Portugal 2020, Sistema 
de Incentivos à Qualificação das PME, com o objetivo de melhorar a competitividade da empresa, em áreas-chave de 
sucesso, no acesso aos mercados externos. 

O projeto inclui as seguintes ações: estudo de redesenho e melhoria do lay-out, implementação de novos processos 
de gestão de stocks, criação de website da marca HUGAL, desenvolvimento de identidade e imagem da marca 
HUGAL, registo da marca nos mercados internacionais estratégicos, implementação e certificação do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ), melhoria da capacidade de desenvolvimento e engenharia do produto e contratação de 
quadros licenciados, para assumirem funções nas áreas de intervenção do projeto, nomeadamente gestão informática 
e qualidade. 

A componente FSE inclui uma ação de formação relacionados com a implementação do sistema de gestão da 
Qualidade segundo a norma ISO 9001:2015 em consonância com os objetivos preconizados pelo projeto. Os 
resultados desta formação serão visualizados no aumento da produtividade e qualidade dos serviços e produtos, 
melhoria nas práticas organizacionais e o sucesso da implementação do sistema de gestão da Qualidade. 

Com a implementação das ações previstas, a Hugal – Indústria de Calçado, Lda. pretende melhorar de forma 
significativa a sua competitividade, reforçando o seu posicionamento nos mercados internacionais.  

 

 

 


