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Designação do Projeto 

Operação MODERNIZAR – Projeto inovador da M&U Worldwide 
alicerçado na criação de emprego, tecnologias integradas de 
informação, serviços diferenciados de logística e na certificação de 
processos 

Código do Projeto NORTE-06-3827-FEDER-000867  

Objetivo Temático 
Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e 
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias 
empresas inovadoras (intervenções PDCT)  

Região de Intervenção Região Norte (NUTS II) 

Entidade Beneficiária M&U WORLDWIDE, S.A.  

 

Data de Aprovação 07 de Março de 2019 

Data de Início 17 de Janeiro de 2018 

Data de Conclusão 15 de Junho de 2020 

Custo Total Elegível 114.771,10 Euros 

Apoio Financeiro da União 
Europeia  

FEDER – 34.431,10 Euros 

 

Objetivos, atividades e 
resultados esperados 

A M&U Worlwide tem como objetivo geral a modernização da empresa, 

envolvendo o desenvolvimento de um projeto inovador de investimento, assente 

na criação liquida de postos de trabalho, em tecnologias integradas de informação, 

na certificação de processos e em serviços diferenciados de logística, com o 

intuito de promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego, bem como a 

expansão da empresa para novos mercados. Este objetivo geral desdobra-se em 

cinco objetivos específicos, a alcançar até 2021: 

- Incremento do volume de negócios em 47% e da margem bruta para 13%; 

- Prestação de serviços diferenciados no domínio da carga aérea, mediante a 

aquisição de 1 viatura adaptada para o transporte de pequenas cargas frágeis, de 

valor elevado comercial; 

- Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa pela norma ISO 

9001:2015; 

- Modernização do sistema de informação, através da aquisição de hardware e de 

software integrado (CRM, faturação eletrónica, gestão de conteúdos, Business 

Intelligence, Qualidade e portal corporativo) para potenciar a desmaterialização 

de processos críticos do negócio e a integração da empresa na economia digital; 

- Criação liquida de 4 postos de trabalho, com enfoque nas áreas comercial, de 

sistemas de informação, cobranças e logística. 
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Designação do Projeto 
Projetos locais de empreendedorismo - apoio à criação de 
emprego e ao investimento (PDCT/II) SI2E 

Código do Projeto NORTE-06-3321-FSE-000708 

Objetivo Temático 
Projetos locais de empreendedorismo - apoio à criação de 
emprego e ao investimento 

Região de Intervenção Região Norte (NUTS II) 

Entidade Beneficiária M&U WORLDWIDE, S.A. 

 

Data de Aprovação 26 de Fevereiro de 2019 

Data de Início 09 de Setembro de 2019  

Data de Conclusão 08 de Fevereiro de 2021 

Custo Total Elegível 61.393,00 Euros 

Apoio Financeiro da União 
Europeia e Público Regional 

FSE – 16.220,82 Euros 

 

Objetivos, atividades e 
resultados esperados/atingidos 

A M&U Worlwide tem como objetivo geral a modernização da empresa, 

envolvendo o desenvolvimento de um projeto inovador de investimento, assente 

na criação liquida de postos de trabalho, em tecnologias integradas de informação, 

na certificação de processos e em serviços diferenciados de logística, com o 

intuito de promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego, bem como a 

expansão da empresa para novos mercados. Este objetivo geral desdobra-se em 

cinco objetivos específicos, a alcançar até 2021: 

- Incremento do volume de negócios em 47% e da margem bruta para 13%; 

- Prestação de serviços diferenciados no domínio da carga aérea, mediante a 

aquisição de 1 viatura adaptada para o transporte de pequenas cargas frágeis, de 

valor elevado comercial; 

- Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa pela norma ISO 

9001:2015; 

- Modernização do sistema de informação, através da aquisição de hardware e de 

software integrado (CRM, faturação eletrónica, gestão de conteúdos, Business 

Intelligence, Qualidade e portal corporativo) para potenciar a desmaterialização 

de processos críticos do negócio e a integração da empresa na economia digital; 

- Criação liquida de 4 postos de trabalho, com enfoque nas áreas comercial, de 

sistemas de informação, cobranças e logística. 

 

 


