Designação do projeto| Mensagem Veloz - Inovação produtiva, gestionária e organizacional
Código do projeto NORTE – 02 – 0853 – FEDER – 022362
NORTE- 06 – 3560 – FSE - 022362

Objetvo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção| Norte
Entdade benefciária| Mensagem Veloz – Tecnologias Web, LDA.
Data de aprovação| 12-06-2017
Data de início| 15-09-2016
Data de conclusão| 14-09-2018
Custo total elegível| 635.673,21 €
Apoio fnanceiro da União Europeia | FEEI – 381.693,06 €
Objetvos, atvidades e resultados esperados/atngidos:
A Mensagem Veloz – Tecnologias WEB, Lda., é uma micro empresa que iniciou a sua atividade
dedicando-se à criação de websites e no desenvolvimento de produtos de comunicação
impressos. No entanto, devendo-se à criatividade da gerência, o Beneficiário decidiu aproveitar
outras oportunidades de prestação de serviços que surgiram no mercado, adicionando-se
mais-valias à empresa, que desde então se dedica à gravação a laser e impressão UV (criação
de moldes para o setor do calçado, vestuário e madeira, bem como à produção de alguns
serviços incorporados nestes mesmos moldes, tais como picotar, recortar e incrustar), tendo
criado recentemente um novo departamento: Assessoria de imprensa e imagem, permitindo
diferentes formas de comunicação das marcas que necessitam de suportes comunicacionais
mais sofisticados. Juntamente com os processos digitais que a empresa possui, integrou a
tecnologia Laser, que possibilita aos clientes que desenhos completos ou textos

sejam

marcados ou gravados com a mais alta precisão, qualidade e velocidade, tomando assim o
produto mais competitivo no mercado interno mas fundamentalmente no mercado externo.
Atualmente a Mensagem Veloz tem o seu foco direcionado para a prestação de serviços de
elevado valor acrescentado no setor do calçado, sem nunca esquecer a gravação em madeira,
tendo a perspetiva de evoluir continuamente, apoiando-se na criação e registo a sua própria
marca: The CorkAr (WWW.thecorkart.pt). O seu objetivo futuro é assim dar continuidade à sua
atuação no ramo industrial, aumentando e solidificando a sua prestação em serviços
direcionados principalmente para o setor do calçado em mercado nacional e internacional.
Com o presente projeto de investimento denominado «Inovação Produtiva, gestionária e
organizacional» a empresa pretende introduzir na sua produção os trabalhos em 3D, que lhe
permitirá personalizar palmilhas de montagem para calçado, fazendo toda a furação e desbaste
nas mesmas para que o encaixe da pele e outros elementos da montagem do sapato seja
facilitado. A MENSAGEM VELOZ prevê ainda poder passar a oferecer gravações a 360˚ em
madeira, vidro e em peças de decoração e penetrar assim no mercado dos «souvenirs» para
exportação. Através de softwares de design será possível personalizar uma grande diversidade
de produtos de diferentes setores, compostos por diferentes materiais: vidro, metal, pedra,
madeira, plásticos, couro, têxteis, cortiça e latão.

