


PROGRAMA

• RECEÇAO CONVIDADOS

• BREVE APRESENTAÇÃO EMPRESA / PROJETO INVESTIMENTO / INTERAÇÃO EMPRESARIAL

• VISITA A INSTALAÇÕES



APRESENTAÇÃO EMPRESA



. Constituição - 1988

. Sócios : João Silva Ascenso, esposa e filhas, estrutura acionista que se mantem atual.

. Após algum tempo a trabalhar em nome individual, decidiu constituir firma e instalações em Casais de Baixo

. Primeiro pavilhão com cerca de 400 m2. área coberta. Atual área + 10.000 m2.

. Produto inicial, dirigido ao mercado Português, com muita decoração manual.

. 1990 – Inicio da exportação. Primeiro mercado UK.

. 1994  – Compra de instalações ao lado onde funcionava outra cerâmica.

. 1995  – Inicio de produção na fábrica adquirida de artigos em barro vermelho.

. 1996 - Construção de nave industrial que unia a unidade de barro branco e a unidade de barro vermelho.

.1997 - Ampliação de unidade de barro vermelho



.1998 - Ampliação de unidade de barro branco

. 2001 – Alteração de lay out das instalações e criação de uma unidade única, abdicando da produção de barro

vermelho cujo mercado estava em decadência.

. 2002  - Ampliação da unidade com novo pavilhão

. 2010 – Introdução da louça utilitária

. 2014 – Instalação 600 painéis fotovoltaicos, permite produção 40% da energia electrica consumida.

. 2016 – Introdução pasta grés 

. 2017 – Ampliação de instalações



Visão, Missão e Objectivos estratégicos

. Missão 

Com missão de 25 anos de experiência neste ramo, a Deartis tem por missão ser líder 

no segmento onde se enquadrada

.Visão

Pretende apostar na constante investigação e desenvolvimento de novos produtos, 

fidelização dos clientes, permitindo um crescimento constante e sustentado da 

empresa, estando preparada para novos desafios, vocacionados essencialmente para 

o mercado externo, no qual mantém relações comerciais duradouras.

. Objevtivos estratégicos….



. Grandes objectivos estratégicos :

1. Diversificação de produtos disponibilizados pela empresa em grés.

2. Aumentar capacidade produtiva instalada ( pessoas,competências/tecnologias ) para atuação de modo sólido e 

sustentável no mercado externo.

3 . Promover a melhoria continua através da sistematização e organização de processos e da eficácia do sistema de 

gestão e organização da produção.

4. Agregação de competências a jusante da cadeia de valor ( produtos grés, marcas e distribuição), que  permitam o 

reconhecimento como empresa fornecedora de produtos finais de grés de valor acrescentado.

5. Capitalização de valências tecnológicas e competências da empresa através da potenciação de marcas próprias.

6- Incentivar a qualificação dos colaboradores à iniciativa, através do trabalho em equipa, formação e sensibilização.

7- Racionalização de custos energéticos, sustentabilidade produtiva e ambiental.



APRESENTAÇÃO PROJETO

• ÚLTIMOS INVESTIMENTOS EFETUADOS / INV. EM CURSO / O FUTURO



EM QUE CONSISTIU PROJETO,  (1ª FASE)

.  Construção de nave industrial.

.  Aumento de capacidade produtiva, para 200.000 pcs mês.

. Introdução equipamentos tecnologicamente mais avançados, prensas, maquinas vidrar, sistema embalagem,

transportadores, forno continuo, etc.

. Introdução de novos produtos, com uma nova pasta, grés fino desgaseficado.

. Criação marca   - M O S

. Participação em Feiras internacionais ( PARIS / NOVA IORQUE / TOQUIO / SINGAPURA / ETC )

. Missões empresariais



INVESTIMENTO  EXECUTADO - 1ª Fase :

Investimento total  aprox.  2.000.000 euros, parte do qual

com apoio programa Portugal 2020.

Investimento aprovado elegível - Portugal 2020 : 1.640.787,30 

Euros

Incentivo reembolsável : 1.148.551,11 Euros



2º FASE – A DECORRER / PLANEADA :

- Reformulação área Administrativa

- Novas instalações sociais

- Aquisição de novos equipamentos.

- Criação de novos produtos

- Criação de meios de promoção, participação em feiras e missões empresariais.

- Incremento da formação profissional



A DEARTIS HOJE :
- EXPORTA PARA MAIS  DE 30 PAISES, EM 5 CONTINENTES

- PRESENTE EM GRANDES CADEIAS INTERNACIONAIS, C&B,  ZARA HOME, JOHN LEWIS, HOF,  H&M, ETC

- EXPÕE PRODUTO PRINCIPAIS CENTRO DE NEGÓCIOS MUNDIAIS : PARIS; FRANKFURT; NOVA IORQUE ; TOQUIO, 

ETC

- POSSUI 3 MARCAS REGISTADAS, DEARTIS, VILA FORTE E MOS PORTUGAL

- CAPACIDADE INSTALADA DE 2,500,000 PEÇAS ANO

- ÀREA COBERTA DE  MAIS DE 10.000 M2



DESAFIOS :

- Exigência dos mercados ( design, novidades, qualidade, séries pequenas, prazos de entrega, requisitos éticos 

e ambientais)

- Capacitar as fábricas com recursos humanos capazes.

- Falta de mão de obra disponível.

- Competitividade / aumento custos energéticos / aumento custos salariais /  EUR-USD



OBRIGADA.



Cooperação Interempresas

PEDIR A COLABORAÇÃO DAS EMPRESAS QUE ACEDERAM A NOSSO CONVITE PARA ABORDAREM SUCINTAMENTE A

Importância da transmissão de informação interempresas 

Ceriart

Importância que teve no projecto que possui em desenvolvimento, a troca de informação a nível de escolha de 

novos equipamentos, fornecedores e lay out.

Mixcer

Importância da partilha de informação  a nível de matérias-primas , vidrados, técnicas produção e o 

desenvolvimento de coleções complementares para os mesmos clientes.



Fotos do evento



Receção a convidados





Fotos Seminário Interempresas







Jorge Vala - Presidente C.M. Porto de Mós Drª Neuza Magalhães - NERLEI








